
Brugsanvisning



Tillykke med valget af den nyeste og mest 
avancerede teknologi til at markere din ejendom/
dine ejendele.
Dette kit indeholder:

•   Flaske med den unikke DNAvæske SelectaDNA, der både 
indeholder MicroDots og UV tracer

•   Podepind til at påføre DNAvæsken
•   Advarselsskilte
•   Vindues-mærkater
•   Oplysninger om, hvordan du registrerer dit kit

Anvendelse:

Ryst flasken med SelectaDNA i omkring 15 sekunder før brug.

1.   Vælg et område at anvende blandingen på, helst i sprækker, 
strukturerede overflader eller svært tilgængelige områder og sørg 
for, at området er rent og tørt. Elektriske enheder skal kobles fra 
strømforsyningen. Må ikke anvendes på printplader.

2.   Dyp medfølgende podepind i flasken og sørg for, at du kun 
har en lille mængde af blandingen på din pensel sammen med 
mindst én MicroDot (MicroDot er de små grå prikker der er i 
DNA væsken). Påfør blandingen på genstanden i et enkelt, tyndt 
lag. Selvom væsken er overfladetør efter cirka 30 minutter, vil 
det først efter en uge være fuldstændigt hærdet. Blandingen 
er hvid i farven, når den anvendes, men bliver klart, når det 
tørrer. MicroDots vil være synlige (på lyse overflader) som sorte 
prikker, så SelectaDNA bør anvendes på et skjult område. Hvis 
SelectaDNA påføres genstande som befinder sig udendørs, skal 
det helst påsmøres områder der ikke udsættes for direkte sollys, 
da solens UV lys nedbryder væsken.

3.   DNAvæsken lyser blåt under 
ultraviolet lys, hvilket gør det nemt 
for politiet og myndighederne at 
identificere genstanden eller at 
udtage prøver til retskemisk analyse. 
Det er bedst at have flere MicroDots 
og DNA på flere områder.

4.   Husk at påføre advarselsmærkaterne 
til de markerede elementer og 
advarselskilte på vinduer og glasdøre.

5.   Nu skal du registrere din kode og 
genstande i SelectaDNA’s database 
– www.secureassetregister.com – så 
din ejendom/dine ejendele kan 
identificeres, hvis den bliver tabt eller 
stjålet. 

6.   Efter hvert brug, skylles podepinden 
under en vandhane, så skumspidsen 
forbliver blød til næste gang du 
bruger SelectaDNA.

Bemærk: Blandingens holdbarhed i 
flasken er omkring 1 år, hvis hætten er tæt 
og man kun bruger en ren podepind.
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Advarsel

Den medfølgende DNAvæske er en vandbaseret, ikke brændbar væske. 
Det har lav toksicitet, men man må ikke indtage væsken.
Hvis uheldet er ude drik da en masse væske, fortrinsvis vand.
Fremkald ikke opkastning.
I tilfælde af utilsigtet kontakt med øjnene skylles med rigelige 
mængder rent vand. Kontakt med hud bør undgås (nogle følsomme 
hudtyper kan blive irriteret), og hvis kontakt forekommer vaskes 
væsken af med vand og sæbe.

Opbevaring

Sæt låget sikkert på efter brug, og flasken bør opbevares på et køligt, 
tørt område væk fra sollys.

Ændringer i databasen

Gå ind på www.selectadna.dk og log ind på din konto. Her kan du:

1.  Opdatere og ændre din adresse eller andre kontaktoplysninger.
2.  Tilføje nye genstande du har mærket.
3.  Opdatere ejeroplysninger for individuelle mærkede genstande, som 

du måske har solgt eller foræret væk.

For mere information besøg:

www. sikringsforum.dk
eller kontakt

+45 22 79 60 68
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