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LIITE
AITOUSTEKIJÖIDEN TYYPIT
Näkyvä

Osittain piilotettu

Piilotettu

Ohutviivakuvio (giljoshipainatus)

Laserkuvat

DNA-tunnisteet

Koristekuvio,
joka
koostuu
kahdesta
tai
useammasta
aaltomaisesta limittäisestä viivasta,
jotka painetaan monivärisenä
epätyypillisin värein.

Ihmissilmä havaitsee kuvan vain,
kun siihen kohdistetaan tietyn
aallonpituista valoa esimerkiksi
laserosoittimella.

Forensinen
merkkiaine,
joka
perustuu
kombinatorisiin
matemaattisiin
periaatteisiin
nukleotidijaksojen määrittämiseksi.

Iirispainatus

Polarisoitu kuva

Molekyylitunnisteet

Kahden tai useamman värin
yhdistelmä,
jossa
värisävyt
sulautetaan pehmeästi toisiinsa, ja
tuloksena on asteittain toisiinsa
sulautuvien sävyjen muodostelma
(sateenkaaren väreissä).

Ihmissilmä havaitse kuvan vain,
kun sen päälle asetetaan erityinen
polarisoiva suodatin.

Kemiallinen merkkiaine, joka on
usein formuloitu sen esineen
perusaineista,
johon
se
on
sisällytetty, ja jonka avulla voidaan
havaita aineiden laimentaminen ja
sekoitussuhteet.
Koodattu
yksilöllisesti ja lisätty häviävän
pieninä määrinä.

Latenttikuva

UV-säteitä heijastamaton paperi

Turvakuidut (piilotettu)

Kaiverruspainettu viivakuvio, jossa
tulee
näkyviin
eri
kuva
kallistettaessa
esinettä,
jonka
pinnalle se on painettu. Voidaan
käyttää yhdessä väriä vaihtavan
painovärin kanssa.

Erityispaperi, joka ei heijasta
ultraviolettivaloa.
Sopii
painatukseen
UV-painovärien
kanssa, jotka näkyvät erityisen UVlampun valossa.

Sopivalle paperille satunnaisesti
sijoitettuja
näkymättömiä
fluoresoivia kuituja. Kuituja ei voi
skannata eikä valokopioida, ja ne
tulevat näkyviin vain erityisen UVlampun valossa.

Väriä vaihtava painoväri

Turvakuidut (osittain piilotettu)

Magneettiset elementit

Väri vaihtuu tarkasteltaessa eri
kulmista.

Näkyviä fluoresoivia kuituja, jotka
on upotettu kokonaan tai osittain
satunnaiseen kuvioon, joka ei ole
jäljennettävissä. Voivat olla eri
värisiä ja muodostaa eri muotoja.
Muuttavat
väriä
UV-lampun
valossa.

Sellaisista
magneettisista
elementeistä koostuva kuvio, joka
tuottaa signaalin tai signaalisarjan,
joka voidaan havaita etäältä
erityisillä tunnistuslaitteilla.

Kohokuviot

Mikropainatus

Anti-Stokes-painovärit

Sormin
tuntuvan
kohokuvion
tuottava kaiverruspainatus, jonka
aitous
voidaan
tarkistaa
viistovalossa. Voidaan käyttää
yhdessä latenttikuvan kanssa.

Painatus, jossa käytetään erittäin
pientä
tekstiä,
joka
on
suurennettava, jotta sitä voidaan
lukea paljaalla silmällä.

Painovärit, joilla on antistokesominaisuuksia ja joita voidaan
tarkastella VSC-laitteilla.

Hologrammi

Termokrominen painoväri

Valokentän
valokuvatallenteen
täysin kolmiulotteinen esitys, joka
on tarkasteltavissa eri kulmista.

Lämpöherkkä
painoväri,
joka
reagoi lämpötilan muutokseen.
Vaihtaa väriä tai häviää näkyvistä
lämpötilan muuttuessa.

Reaktiivinen
(piilotettu)
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painoväri

Värittömät
tai
läpikuultavat
painovärit, jotka tulevat näkyviin
reagoidessaan tietyn erityisvälinein
laboratorio-olosuhteissa
levitettävän liuottimen kanssa.
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Reaktiivinen painoväri (osittain
piilotettu)
Värittömät
tai
läpikuultavat
painovärit, jotka tulevat näkyviin
reagoidessaan tietyn erityiskynällä
tai -huopakynällä levitettävän
liuottimen kanssa.
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