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PRILOGA
k
Izvedbenemu sklepu Komisije (EU) .../...
o tehničnih standardih za varnostne elemente, ki se uporabljajo na tobačnih izdelkih
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PRILOGA
VRSTE AVTENTIKACIJSKIH ELEMENTOV
Neprikriti

Polprikriti

Prikriti

Giljoša

Laserska podoba

Označevalec na osnovi DNK

Okrasni vzorec dveh ali več
prepletenih trakov, ki so natisnjeni
v več nestandardnih barvah.

Podoba je vidna s prostim očesom
le, ko je osvetljena s svetlobo
določene valovne dolžine, na
primer z laserskim kazalnikom.

Forenzični
označevalec,
ki
uporablja matematična načela
kombinatorike
za
opredelitev
zaporedja nukleotidov.

Mavrični tisk

Polarizirana podoba

Molekulski označevalec

Kombinacija dveh ali več barv in
nežno prehajanje ene barve v
drugo, kar vodi v nastanek barvnih
odtenkov (mavričnih barv).

Podoba postane vidna s prostim
očesom
šele
skozi
poseben
polarizacijski filter.

Kemični označevalec, ki – pogosto
formuliran v osnovnih materialih
predmeta, za katerega je namenjen
– omogoča zaznavo deležev
razredčitve
in
mešanice
v
materialih. Enoznačno kodiran in
vključen v sledeh.

Latentna podoba

UV-medel papir

Varnostna vlakna (prikrita)

Črtni vzorec globokega tiska, ki ob
nagibanju predmeta, na katerem je
natisnjen, kaže drugačno podobo.
Lahko se kombinira z optično
spremenljivim črnilom.

Poseben papir, ki ne odbija
ultravijolične svetlobe. Primeren za
tiskanje z ultravijoličnimi črnili, ki
so
vidna
pod
posebnimi
ultravijoličnimi svetilkami.

Nevidna fluorescenčna vlakna, ki
so naključno položena na ustrezen
papir. Ni jih mogoče skenirati ali
fotokopirati in postanejo vidna le
pod posebnimi ultravijoličnimi
svetilkami.

Optično spremenljivo črnilo

Varnostna vlakna (polprikrita)

Magnetni elementi

Pod različnimi koti se pojavijo
različne barve.

Vidna fluorescenčna vlakna, ki so v
celoti ali delno vstavljena v
naključnem vzorcu, ki ga ni mogoče
reproducirati. Lahko so različnih
barv in oblik. Pod ultravijolično
svetlobo spremenijo barvo.

Vzorec magnetnih elementov, ki
ustvarijo signal ali serijo signalov,
ki jih je mogoče zaznati na daljavo
s
posebnimi identifikacijskimi
napravami.

Tipni vzorec

Mikrotisk

Antistokesova črnila

Z globinskim tiskom je ustvarjen
izbočen tipni relief, ki ga je mogoče
potrditi pod stransko svetlobo.
Lahko se kombinira z latentno
podobo.

Tisk z zelo majhnim besedilom, ki
ga je treba povečati, da postane
berljiv s prostim očesom.

Črnila,
katerih
antistokesove
lastnosti se lahko preučijo z
uporabo
videospektralnega
primerjalnika (instrumenti VSC).

Hologram

Termokromno črnilo

Reaktivna črnila (prikrita)

S spreminjanjem zornega kota se
prikaže popoln tridimenzionalen
fotografski zapis svetlobnega polja.

Črnilo, ki je občutljivo na
temperaturne spremembe. Ko je
izpostavljeno
temperaturnim
spremembam, spremeni barvo ali
izgine.

Brezbarvna ali prosojna črnila, ki
postanejo vidna po reakciji s
posebnim topilom, ki se nanese z
namenskim
orodjem
v
laboratorijskih pogojih.

Reaktivna črnila (polprikrita)
Brezbarvna ali prosojna črnila, ki
postanejo vidna po reakciji s
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posebnim topilom, ki se nanese s
posebnim
pisalom
ali
označevalcem.
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