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BILAGA
till
kommissionens genomförandebeslut (EU) .../...
om tekniska standarder för säkerhetsmärkning som ska tillämpas på tobaksvaror

SV

SV

SV

BILAGA
TYPER AV ÄKTHETSDETALJER
Synliga

Delvis synliga

Osynliga

Guilloche

Laserbilder

DNA-markörer

Ornamentaliskt mönster bestående
av två eller flera sammanflätade
band som är tryckta i flera ickestandardiserade färger.

Bild som blir synlig för det
mänskliga ögat först när den
träffas av en ljusstråle med en
särskild våglängd, t.ex. från en
laserpekare.

Kriminalteknisk
markör
där
kombinatoriska
matematiska
principer används för att definiera
nukleotidsekvenser.

Iristryck

Polariserad bild

Molekylära markörer

Kombination av två eller flera
färger
och
en
gradvis
sammansmältning av färger, vilket
skapar färgtoner som övergår i
varandra
(och
bildar
regnbågsfärger).

Bild som blir synlig för det
mänskliga ögat först när ett särskilt
polarisationsfilter placeras över
den.

Kemiska markörer som ofta ingår i
grundmaterialen för det markerade
objektet och som gör det möjligt att
fastställa
utspädningsoch
blandningsförhållandena
i
material. De är unikt kodade och
förekommer i spårhalter.

Latent bild

Icke-fluorescerande papper

Säkerhetsfibrer (osynliga)

Intagliotryckt linjemönster som
visar en annan bild när objektet på
vilket bilden är tryckt lutas. Kan
kombineras med optiskt variabel
tryckfärg.

Specialpapper som inte reflekterar
ultraviolett ljus. Lämpligt för
tryckning med fluorescerande
tryckfärg som lyser upp under
särskilda UV-lampor.

Osynliga fluorescerande fibrer som
placerats slumpmässigt på ett
lämpligt papper. Kan inte skannas
eller kopieras och syns endast
under särskilda UV-lampor.

Optiskt variabel tryckfärg

Säkerhetsfibrer (delvis synliga)

Magnetiska element

Återger olika färger beroende på
betraktningsvinkel.

Synliga fluorescerande fibrer som
är helt eller delvis integrerade i ett
slumpmässigt mönster som inte går
att reproducera. Kan ha olika
färger och former. Ändrar färg i
UV-belysning.

Mönster av magnetiska element
som ger en signal eller en rad
signaler som kan uppfattas på
avstånd
av
särskilda
identifieringsanordningar.

Taktila mönster

Mikrotryck

Anti-Stokes-tryckfärger

Intagliotryck som skapar en
upphöjd taktil relief som kan ses i
snedbelysning. Kan kombineras
med latent bild.

Tryck som använder mycket liten
text som kräver förstoring för att
kunna läsas med blotta ögat.

Tryckfärger
med
anti-Stokes
egenskaper som kan undersökas
med
hjälp
av
en
videospektralkomparator
(VSCutrustning).

Hologram

Termokrom tryckfärg

Reaktiva tryckfärger (osynliga)

Återgivande av en fullständigt
tredimensionell
fotografisk
registrering av ett ljusfält med
betraktningsvinkel.

Tryckfärg som reagerar på värme
och
som
är
känslig
för
temperaturväxlingar. Tryckfärgen
ändrar färg eller försvinner när
den
utsätts
för
temperaturväxlingar.

Färglösa
eller
genomskinliga
tryckfärger som blir synliga vid
reaktioner
med
ett
särskilt
lösningsmedel och som appliceras
med hjälp av specialverktyg under
laboratorieförhållanden.

Reaktiva
synliga)

tryckfärger
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Färglösa
eller
genomskinliga
tryckfärger som blir synliga vid
reaktioner
med
ett
särskilt
lösningsmedel och som appliceras
med hjälp av en särskild penna
eller en särskild markör.
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