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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) .../... της Επιτροπής
για τα τεχνικά πρότυπα των χαρακτηριστικών ασφαλείας που εφαρμόζονται στα
προϊόντα καπνού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΙΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ
Εμφανή

Ημισυγκαλυμμένα

Συγκαλυμμένα

Γραμμοκόσμημα

Εικόνες λέιζερ

Σημάνσεις DNA

Διακοσμητική διάταξη δύο ή
περισσότερων σύμπλεκτων ταινιών
τυπωμένων σε πολλαπλά μη
τυποποιημένα χρώματα.

Η εικόνα καθίσταται ορατή στο
ανθρώπινο μάτι μόνο όταν φωτιστεί
με φως συγκεκριμένου μήκους
κύματος, όπως με δείκτη λέιζερ.

Εργαστηριακός δείκτης ο οποίος
χρησιμοποιεί
αρχές
των
συνδυαστικών μαθηματικών για τον
προσδιορισμό
νουκλεοτιδικών
αλληλουχιών.

Εκτύπωση ίριδας

Πολωμένη εικόνα

Μοριακές σημάνσεις

Συνδυασμός δύο ή περισσότερων
χρωμάτων
και
ανεπαίσθητα
σταδιακή
συγχώνευση
των
χρωμάτων μεταξύ τους, που οδηγεί
στον σχηματισμό παρεμβαλλόμενων
αποχρώσεων (εμφάνιση ίριδας).

Η εικόνα καθίσταται ορατή στο
ανθρώπινο
μάτι
μόνο
όταν
τοποθετηθεί επάνω της ειδικό
φίλτρο πόλωσης.

Χημικός δείκτης ο οποίος συχνά
αποτελείται από τα βασικά υλικά
του αντικειμένου στο οποίο
προστίθεται και ο οποίος καθιστά
δυνατή την ανίχνευση τυχόν
αραίωσης και των αναλογιών
ανάμειξης υλικών. Κωδικοποιείται
με
μοναδικό
τρόπο
και
ενσωματώνεται σε επίπεδο ιχνών.

Λανθάνουσα εικόνα

Χαρτί αδρανές στο υπεριώδες
φως

Ίνες ασφαλείας (συγκαλυμμένες)

Γραμμικό μοτίβο τυπωμένο με
βαθυτυπία το οποίο εμφανίζει
διαφορετική εικόνα όταν το
αντικείμενο επί του οποίου έχει
τυπωθεί εξετάζεται υπό γωνία.
Μπορεί να συνδυάζεται με οπτικώς
μεταβλητή μελάνη.
Οπτικώς μεταβλητή μελάνη
Παρουσιάζει
μεταβαλλόμενα
χρώματα όταν εξετάζεται υπό
διαφορετικές γωνίες.

Ειδικό χαρτί το οποίο δεν
αντανακλά το υπεριώδες φως.
Κατάλληλο για εκτύπωση με
υπεριώδεις μελάνες (UV) που
καθίστανται ορατές υπό ειδικές
λάμπες υπεριώδους φωτός.
Ίνες
(ημισυγκαλυμμένες)

ασφαλείας

Ορατές φθορίζουσες ίνες οι οποίες
ενσωματώνονται πλήρως ή εν μέρει
σχηματίζοντας ένα τυχαίο μοτίβο το
οποίο δεν είναι δυνατόν να
αναπαραχθεί.
Διατίθενται
σε
διάφορα χρώματα και σχήματα.
Αλλάζουν χρώμα υπό υπεριώδες
φως.

Ανάγλυφα μοτίβα

Μικροεκτύπωση

Βαθυτυπία που παράγει ψηλαφητό
ανάγλυφο, το οποίο είναι δυνατόν
να επιβεβαιωθεί υπό λοξό φωτισμό.
Μπορεί
να
συνδυάζεται
με
λανθάνουσα εικόνα.

Εκτύπωση με τη χρήση εξαιρετικά
μικρών χαρακτήρων οι οποίοι
πρέπει να μεγεθυνθούν για να
καταστούν αναγνώσιμοι με γυμνό
μάτι.

Ολογράφημα

Θερμοχρωματική μελάνη

Απεικόνιση

μιας

πλήρως

Θερμοευαίσθητη μελάνη η οποία
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Αόρατες φθορίζουσες ίνες οι οποίες
τοποθετούνται σε τυχαίες θέσεις σε
κατάλληλο χαρτί. Δεν είναι δυνατή η
ηλεκτρονική σάρωση ή φωτοτύπησή
τους και καθίστανται ορατές μόνο
υπό ειδικές λάμπες υπεριώδους
φωτός.
Μαγνητικά στοιχεία
Διάταξη μαγνητικών στοιχείων η
οποία παράγει ένα σήμα ή μία σειρά
σημάτων η οποία μπορεί να
εντοπιστεί από απόσταση με ειδικές
συσκευές ταυτοποίησης.

Μελάνες που φθορίζουν σε
υψηλότερη συχνότητα (αντιStokes)
Μελάνες με ιδιότητες αντι-Stokes οι
οποίες μπορούν να εξεταστούν με
συσκευή
συγκριτικής
φασματοσκόπησης (συσκευή VSC).
Αντιδρώσες
(συγκαλυμμένες)

μελάνες
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τρισδιάστατης
φωτογραφικής
καταγραφής ενός φωτεινού πεδίου
με γωνία παρατήρησης.

αντιδρά
στη
μεταβολή
της
θερμοκρασίας. Η μελάνη αλλάζει
χρώμα ή εξαφανίζεται όταν
εκτίθεται
σε
μεταβολές
της
θερμοκρασίας.
Αντιδρώσες
(ημισυγκαλυμμένες)

Άχρωμες ή διαφανείς μελάνες οι
οποίες καθίστανται ορατές μετά από
αντίδραση με ειδικό διαλύτη που
εφαρμόζεται
με
ειδικά
κατασκευασμένα εργαλεία υπό
εργαστηριακές συνθήκες.

μελάνες

Άχρωμες ή διαφανείς μελάνες οι
οποίες καθίστανται ορατές μετά από
αντίδραση με ειδικό διαλύτη που
εφαρμόζεται με ειδικό στυλό ή
μαρκαδόρο.
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