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MELLÉKLET
a következőhöz:
A BIZOTTSÁG (EU) .../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a dohánytermékeken elhelyezett biztonsági elemekre vonatkozó műszaki előírásokról
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MELLÉKLET
AZ EREDETISÉGET IGAZOLÓ ELEMEK TÍPUSAI
Érzékelhető

Félig rejtett

Rejtett

Gilosminta

Lézerképek

DNS jelölés

Két vagy több összefonódó sávból
álló minta, amely több, nem
szabványos színnel van nyomtatva.

A kép csak akkor válik láthatóvá az
emberi szem számára, ha egy
meghatározott
hullámhosszú
fénnyel,
például
lézeres
mutatópálcával láthatóvá teszik.

Kriminalisztikai marker, amely a
nukleotid
szekvenciák
meghatározásához kombinatorikai
elveket alkalmaz.

Írisznyomtatás

Polarizált kép

Molekuláris jelölés

Két vagy több szín kombinációja és
színek finom egybeolvasztása, ami
köztes árnyalatok képződéséhez
vezet (a szivárvány színeit képezve).

A kép csak akkor válik láthatóvá az
emberi szem számára, ha egy
specifikus
polarizáló
szűrőt
helyeznek rá.

Olyan – gyakran a címkével
megjelölt tárgy alapanyagaiból
készülő – kémiai marker, amely
lehetővé teszi az anyagok hígítási
és
keveredési
arányának
kimutatását. Egyedileg kódolt és a
nyomokban való jelenlét szintjén
elegyített.

Látens kép:

UV-elnyelő papír

Biztonsági szálak (rejtett)

Metszetmélynyomtatással
nyomtatott vonalmintázat, amely a
nyomtatás alapját képező tárgy
mozgatásakor más képet mutat.
Színváltó festékkel kombinálható.

Különleges papír, amely nem
tükrözi vissza az ultraibolya fényt.
Ultraibolya (UV) festékkel történő
nyomtatásra
alkalmas,
amely
különleges UV-lámpák alatt válik
láthatóvá.

Olyan láthatatlan fluoreszkáló
szálak, amelyeket véletlenszerűen
helyeznek el a megfelelő papíron.
Nem
szkennelhető
vagy
fénymásolható, és csak különleges
UV-lámpák alatt válik láthatóvá.

Optikailag változó tulajdonságú
(színváltó) festék

Biztonsági szálak (félig rejtett)

Mágneses elemek

Látható
fluoreszkáló
szálak,
amelyek teljes mértékben vagy
részben bele vannak ágyazva egy
nem reprodukálható, véletlenszerű
mintázatba. Különböző színekben
és formákban fordulhatnak elő.
Színük UV-fény alatt megváltozik.

Mágneses elemekből álló minta,
amely olyan jelet vagy jelek
sorozatát generálja, amely távolról,
speciális azonosító eszközökkel
észlelhető.

Tapintható minták

Mikronyomtatás

Anti-stokes festékek

Metszetmélynyomtatás (intaglio),
amely súrló fényben azonosítható
tapintható
dombornyomatot
eredményez.
Látens
képpel
kombinálható.

Olyan rendkívül kis méretű szöveg
nyomtatása, amelynek szabad
szemmel
történő
olvasásához
nagyítás szükséges.

Anti-stokes jellemzőkkel rendelkező
festékek,
amelyek
komplex
okmányellenőrző és összehasonlító
berendezés
(VSC-eszközök)
segítségével vizsgálhatók.

Hologram

Termokróm festék

Reaktív festékek (rejtett)

Egy fénymező teljes mértékben
háromdimenziós
fényképészeti
megjelenítése
a
megfigyelési
szögből.

Hő hatására változó festék, amely
érzékeny
a
hőmérséklet
változására. A festék hőfokváltozás
hatására megváltoztatja színét vagy
eltűnik.

Olyan színtelen vagy átlátszó
festék,
amely
laboratóriumi
körülmények között, a megfelelő
eszközök
segítségével
felvitt
oldószerrel reakcióba lépve válik
láthatóvá.

Különböző szögekből
változó színeket mutat.

vizsgálva
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Reaktív festékek (félig rejtett)
Olyan színtelen vagy átlátszó
festék, amely különleges toll vagy
marker
segítségével
felvitt
oldószerrel reakcióba lépve válik
láthatóvá.
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