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BILAG
til
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) .../...
om tekniske standarder for sikkerhedsfeatures på tobaksvarer
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BILAG
TYPER AUTENTIFICERINGSELEMENTER
Ikke skjult

Delvis skjult

Skjult

Guillochetryk

Laserbilleder

DNA-markører

Dekorativt mønster bestående af to
eller flere sammenflettede bånd
trykt i flere, ikke-standardiserede
farver.

Billedet bliver først synligt for det
menneskelige øje, når det udsættes
for
lys
med
en
bestemt
bølgelængde, f.eks. en laserpen.

Kriminalteknisk
markør,
der
anvender
kombinatoriske
matematiske principper til at
fastlægge nukleotidsekvenser.

Iristryk

Polariseret billede

Molekylære markører

Kombination af to eller flere farver
og let sammensmeltning af
farverne, hvorved der dannes
nuancer, som går over i hinanden
(og skaber regnbuefarver).

Billedet bliver først synligt for det
menneskelige øje, når det placeres
under et særligt polariseringsfilter.

Kemisk markør — formuleres ofte i
de grundmaterialer, som den
mærkede genstand består af — som
gør det muligt at påvise
fortyndings- og blandingsforholdet
i materialer. Entydigt kodet og
inkorporeret på sporstofniveau.

Latent billede

Ikke-fluorescerende papir

Sikkerhedsfibre (skjult)

Et stregmønster påtrykt ved
dybtryk, som viser et andet billede,
når den genstand, som den er
påtrykt, vippes. Kan kombineres
med optisk variabel trykfarve.

Særlig type papir, som ikke
reflekterer ultraviolet lys. Egnet til
påtrykning
med
ultraviolet
trykfarve (UV-trykfarve), som
bliver synlig, når den belyses med
særlige UV-lamper.

Usynlige fluorescerende fibre, som
placeres tilfældigt på egnet papir.
Kan ikke scannes eller fotokopieres
og bliver først synlige, når de
belyses med særlige UV-lamper.

Optisk variabel trykfarve

Sikkerhedsfibre (delvis skjult)

Magnetiske elementer

Synlige fluorescerende fibre, helt
eller delvis indlejret i et tilfældigt,
ikke reproducerbart mønster. Kan
påføres i forskellige farver og
former. Ændrer farve i UV-lys.

Mønster af magnetiske elementer,
der udsender et signal eller en
række signaler, som kan registreres
på
afstand
med
særligt
identifikationsudstyr.

Taktile mønstre

Mikrotryk

Anti-Stokes-trykfarver

Dybtryk, der skaber et ophøjet,
følbart
relief,
som
kan
autentificeres i skrålys. Kan
kombineres med et latent billede.

Påtrykning med ekstremt lille
skriftstørrelse,
som
det
er
nødvendigt at forstørre, hvis den
skal kunne læses med det blotte øje.

Trykfarver
med
anti-Stokesegenskaber, som kan undersøges
med
videospektralkomparator
(VSC-udstyr).

Hologram

Termokromisk trykfarve

Reaktive trykfarver (skjult)

Visning af en fuldt tredimensionel
fotografisk optagelse af et lysfelt,
som ændrer sig alt efter
synsvinklen.

Varmereagerende trykfarve, som er
følsom
over
for
temperaturændringer. Trykfarven
ændrer farve eller forsvinder, når
den
udsættes
for
temperaturændringer.

Farveløse eller gennemsigtige
trykfarver, der bliver synlige ved
reaktion
med
et
bestemt
opløsningsmiddel, som påføres ved
hjælp af specialværktøjer under
laboratorieforhold.

Farven
varierer
synsvinklen.
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reaktion
med
et
bestemt
opløsningsmiddel, som påføres ved
hjælp af en særlig pen eller
markør.
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