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PRIEDAS
prie
Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) .../...
dėl tabako gaminiams taikomų saugumo elementų techninių standartų
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PRIEDAS
AUTENTIŠKUMO PATVIRTINIMO KOMPONENTŲ TIPAI
Nepaslėpti

Pusiau paslėpti

Paslėpti

Giljoširuotė

Lazeriniai vaizdai

DNR žymikliai

Dviejų ar daugiau persipynusių
linijų
raštas,
atspausdintas
naudojant įvairias nestandartines
spalvas.

Vaizdas tampa matomas žmogaus
akimi tik jį apšvietus tam tikro ilgio
šviesos banga, pvz. lazeriniu
rodikliu.

Atliekant ekspertizę naudojami
žymikliai,
kuriais
pagal
matematinius
kombinatorikos
principus nustatomos nukleotidų
sekos.

Vaivorykštinis spausdinimas

Poliarizuotas vaizdas

Molekuliniai žymikliai

Dviejų ar daugiau spalvų derinys,
kai spalvos vos pastebimai susilieja
ir tokiu būdu susiformuoja tarpiniai
(vaivorykštės spalvų) atspalviai.

Vaizdas tampa matomas žmogaus
akimi tik ant jo uždėjus specialų
poliarizacijos filtrą.

Cheminiai žymikliai, leidžiantys
nustatyti praskiedimo santykį ir
maišymo santykį, dažnai įterpiami į
žymimo
objekto
pagrindines
medžiagas. Koduojami vienodai ir
įterpiami pėdsakų lygmeniu.

Latentinis vaizdas

UV šviesai nejautrus popierius

Giliaspaude atspausdintas linijų
raštas, kuriame, pakreipus objektą,
ant kurio jis atspausdintas,
pasimato kitas vaizdas. Gali būti
naudojamas kartu su spalvą
keičiančiais dažais.

Specialus popierius, neatspindintis
ultravioletinės
šviesos.
Tinka
spausdinti su ultravioletiniais (UV)
dažais, kurie tampa matomi
apšvietus
specialiomis
UV
lempomis.

Apsauginiai
(nematomi)

Spalvą keičiantys dažai

Apsauginiai
nematomi)

Spalvų
pokyčiai
pasimato
priklausomai nuo žiūrėjimo kampo.

plaušeliai

(pusiau

Matomi fluorescenciniai plaušeliai,
integruoti arba iš dalies integruoti
atsitiktine
tvarka,
kurios
neįmanoma atkartoti. Gali būti
įvairių spalvų ir formų. UV šviesoje
jų spalva pasikeičia.

plaušeliai

Nematomi
fluorescenciniai
plaušeliai,
atsitiktine
tvarka
išdėstyti ant tinkamo popieriaus. Jų
neįmanoma
nuskanuoti
ar
fotokopijuoti ir jie tampa matomi
tik apšvietus specialiomis UV
lempomis.
Magnetiniai elementai
Magnetinių elementų tinklelis,
sukuriantis signalą arba eilę
signalų, kuriuos galima aptikti
nuotoliniu
būdu
specialiais
atpažinimo prietaisais.

Apčiuopiamo reljefo raštai

Mikrospauda

Antistoksiniai dažai

Naudojant
giliaspaudę
atspausdintas iškilus apčiuopiamas
reljefas, kurio autentiškumą galima
nustatyti šoninėje šviesoje. Gali
būti naudojami kartu su latentiniu
vaizdu.

Spauda, kuriai naudojamas labai
smulkus tekstas. Jį reikia padidinti,
kad būtų galima perskaityti plika
akimi.

Antistoksinių
savybių
turintys
dažai,
kuriuos
galima
tirti
naudojant
vaizdo
spektrinį
komparatorių
(VSC
tipo
prietaisus).

Holograma

Termochrominiai dažai

Reaktyvūs dažai (nematomi)

Šviesos lauko visiškai trimačio
fotografinio įrašo, daryto keičiant
žiūrėjimo kampą, vaizdavimas.

Į šilumą reaguojantys dažai, kurie
yra
jautrūs
temperatūros
pokyčiams. Kintant temperatūrai
dažų spalva pasikeičia arba
išnyksta.

Bespalviai arba skaidrūs dažai,
kurie tampa matomi įvykus
reakcijai su specialiu tirpikliu,
laboratorijos sąlygomis naudojamu
specialiais įrankiais.
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Reaktyvūs
nematomi)

dažai

(pusiau

Bespalviai arba skaidrūs dažai,
kurie tampa matomi įvykus
reakcijai su specialiu tirpikliu,
naudojamu specialiu rašikliu arba
žymekliu.
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