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ANEXĂ
la
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) …/… A COMISIEI
privind standardele tehnice pentru elementele de securitate aplicate produselor din
tutun

RO

RO

RO

ANEXĂ
TIPURI DE ELEMENTE DE AUTENTIFICARE
Deschise

Semiînchise

Închise

Guilloche

Imagini laser

Identificatori ADN

Model ornamental constând în
două sau mai multe benzi împletite,
tipărite în mai multe culori nonstandard.

Imagine care devine vizibilă
ochiului uman doar atunci când
este luminată cu o lumină de o
anumită lungime de undă, precum
un indicator cu laser.

Marcator de analiză criminalistică
implicând utilizarea principiilor
matematice combinatorii pentru
definirea secvențelor de nucleotide.

Imprimare în curcubeu

Imagine polarizată

Identificatori moleculari

Combinație de două sau mai multe
culori, care se întrepătrund subtil,
ceea ce conduce la crearea de
nuanțe
intercalate
(generând
culorile curcubeului).

Imagine care devine vizibilă
ochiului uman doar atunci când
deasupra ei este așezat un filtru
polarizant specific.

Marcator chimic care, fiind adesea
inclus în materiile prime ale
obiectului pe care îl marchează,
permite detectarea diluției și a
rapoartelor
amestecurilor
în
materiale. Codificat în mod unic și
încorporat în cantități infime.

Imagine latentă

Hârtie inertă UV

Fibre de securitate (închis)

Un model liniar tipărit prin tehnica
intaglio, care arată o imagine
diferită atunci când obiectul pe
care este tipărit este înclinat.
Imaginea poate fi combinată cu
cerneală cu cromatică variabilă.

Hârtie specială care nu reflectă
lumina ultravioletă. Adecvată
pentru tipărire cu cerneluri
sensibile la ultraviolete (UV) care
vor fi vizibile în momentul
expunerii la lămpi speciale cu UV.

Fibre fluorescente invizibile care
sunt amplasate aleatoriu pe o
hârtie adecvată. Nu pot fi scanate
sau fotocopiate și vor deveni
vizibile doar prin expunere la
lămpi speciale cu UV.

Cerneală cu cromatică variabilă

Fibre de securitate (semiînchis)

Elemente magnetice

Culorile variază în momentul
vizualizării din unghiuri diferite.

Fibre fluorescente vizibile integral
sau parțial integrate printr-un
model aleatoriu care nu este
reproductibil. Pot avea diferite
culori și forme. Își schimbă
culoarea în momentul expunerii la
lumină UV.

Model de elemente magnetice care
generează un semnal sau o serie de
semnale, care pot fi detectate de la
distanță prin dispozitive speciale de
identificare.

Modele tactile

Microtipărire

Cerneluri anti-Stokes

Tehnică de tipărire intaglio care
generează
un
relief
tactil
proeminent
care
poate
fi
autentificat prin expunere la
lumină oblică. Această tehnică
poate fi combinată cu o imagine
latentă.

Text tipărit cu caractere extrem de
mici care trebuie să fie mărit
pentru a putea fi citit cu ochiul
liber.

Cerneluri cu proprietăți anti-Stokes
care pot fi examinate utilizând un
comparator
video
spectral
(instrumente VSC).

Hologramă

Cerneală termocromă

Cerneluri reactive (închis)

Afișare
a
unei
înregistrări
fotografice complet tridimensionale
a unui câmp luminos cu unghi de
observare.

Cerneală termoreactivă care este
sensibilă la schimbările de
temperatură. Cerneala își va
schimba culoarea sau va dispărea
în
momentul
expunerii
la

Cerneluri
incolore
sau
transparente care devin vizibile în
momentul reacției cu un diluant
specific aplicat cu ajutorul unor
instrumente special concepute, în
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modificări de temperatură.

condiții de laborator.

Cerneluri reactive (semiînchis)
Cerneluri
incolore
sau
transparente care devin vizibile în
momentul reacției cu un diluant
specific aplicat cu un stilou sau
marker special.
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