
Vår kunskap ger trygghet
SSF Stöldskyddsföreningen är en oberoende, ideell förening 
som förebygger brott i samarbete med bland annat polisen 
och försäkringsbranschen . Vår mission är att öka tryggheten 
i samhället. 

 
SSF fungerar som opinionsbildare, rådgivare och 
informations spridare. Vi rekommenderar och publicerar  
certifierade och intygade säkerhetsprodukter.  Vi tar 
fram normer, medverkar  i nationella  och europeiska 
kommittéer  och utbildar i säkerhetsfrågor.  Nyckelbrickan , 
Spärrtjänst, utbildning  och övriga tjänster vi erbjuder såväl 
företag som privatpersoner hjälper oss att investera  i nya 
brottsföre byggande åtgärder. Alla som använder någon 
av SSF:s tjänster  eller produkter stödjer indirekt vårt 
brottsförebyggande  arbete.

tel 0771-SSF SSF (0771-773 773) 
e-post info@stoldskyddsforeningen.se  hemsida www.stoldskyddsforeningen.se

Gör det svårt för tjuven!

SSF DNA-märkning 
med mikropunkter
Effektivt stöldskydd för allt från  
hem-/kontorselektronik till fordon  
och stora maskiner.



En märksats innehåller en behållare med DNA-blandning och mikropunkter i  
UV-reflekterande lim, varningsdekaler, applikator  och instruktioner. I priset av 
märksatsen  ingår obegränsad registreringstid  utan årsavgifter.

För privatpersoner
8ml märksats med DNA och mikropunkter :
Räcker till att märka ca 25-30 mindre föremål, eller 
till ca 10 större föremål såsom cyklar, mopeder, 
barnvagnar, båtmotorer eller trädgårdsmaskiner.

För företag
8ml märksats med DNA och mikropunkter :
Räcker till att märka ca 25-30 mindre föremål  
eller  hand och elverktyg, eller ca 10 större föremål  
såsom datorer, projektorer , motorsågar , elverk och 
andra typer av mindre  maskiner.

Stöldskyddsmärkning med DNA med mikropunkter
SSF DNA-märkning innehåller den senaste och mest avancerade tekniken av stöldskyddsmärkning och förebygger  
inbrott och stöld med upp till 83 %*

Mängder av upphittat gods kan aldrig spåras tillbaka till ägaren eftersom det ofta saknas 
någon form av märkning som är sökbar. Genom att märka dina eller verksamhetens föremål 
med SSF DNA-märkning kan polisen enkelt spåra dig som ägare till upphittat gods och binda 
gärningsmän till en specifik brottsplats. De medföljande varningsdekalerna indikerar för tjuven 
om att föremålet är märkt och svårt att sälja vidare vilket har en stöldavskräckande effekt.

SSF DNA-märkning är en limblandning med biologiskt framställd DNA, mikropunkter och 
UV-spårämne. Biologiskt DNA går att framställa i oändliga kombinationer och därför har 
varje märksats sin egen unika DNA-kod. I limblandningen finns också mikropunkter med 
unika PIN-nummer och dessa tillsammans med DNA-koden registreras med en ägare i 
sekretesskyddade databaser i både Sverige och i England. 

Du applicerar enkelt DNA-blandningen genom att pensla den på ett föremål. Märkningen är 
omöjlig att avlägsna helt, då minsta partikel av blandningen innehåller en fullständig DNA-kod. 

UV-spårämnet i limmet framträder i blått då det belyses med UV-ljus och polis kan därmed 
hitta vart märkningen har utförts. En mikropunkt och dess PIN-nummer kan avläsas på plats 
med ett handmikroskop och limmet med DNA kan skrapas för ett prov som skickas till 
laboratorium för identifikation av DNA-koden och dess ägare. Den dubbla märkmetoden 
ger ett extra skydd och de båda registren gör att polisen kan söka efter ägaren till föremålet 
internationellt.

*Enl. Engelska resultat i provområden

Tänk på att inget föremål är för litet eller stort 
för att kunna märkas med SSF DNA-märkning

795 kr
(636 kr exkl moms)

För beställning eller mer information
besök www.stoldskyddsforeningen.se

eller ring 0771-SSF SSF (0771-773 773)


