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LISA
järgmise dokumendi juurde:
komisjoni rakendusmäärus (EL) .../...
tubakatoodetele paigaldatavate turvaelementide tehniliste standardite kohta
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LISA
AUTENTIMISELEMENTIDE TÜÜBID
Varjamata

Poolvarjatud

Varjatud

Giljošš

Laserkujutised

DNA marker

Kahest või enamast läbipõimitud
ribast koosnev dekoratiivne muster,
mis
trükitakse
mitme
mittestandardse värviga.

Kujutised muutuvad inimsilmale
nähtavaks üksnes siis, kui neid
valgustatakse
kindla
lainepikkusega
valgusega,
nt
laserviibaga.

Kriminalistikas kasutatav marker,
milles kasutatakse nukleotiidide
järjestuse
määramiseks
matemaatilise
kombinatoorika
meetodeid.

Iiristrükk

Polariseeritud kujutis

Molekulaarne marker

Kahe
või
enama
värvi
kombinatsioon, mille puhul värvid
sulatatakse üksteise sisse sujuvalt,
nii et moodustuvad vahepealsed
toonid (värvudes vikerkaare värvi).

Kujutised muutuvad inimsilmale
nähtavaks, kui nende peale
asetatakse polariseeriv filter.

Keemiline marker, mille koostises
on
sageli
selle
objekti
põhimaterjalid,
millele
see
lisatakse, ning mis võimaldab
tuvastada lahjendusastet või segu
komponentide suhet materjalides.
Ainukordselt
kodeeritud
ja
kasutatav mikrokogustes.

Peidetud kujutis

UV-kindel paber

Turvakiud (varjatud)

Intaglios trükitud joonmuster, mis
objekti kallutamisel toob esile
teistsuguse
kujutise.
Võib
kombineerida värvust muutva
trükivärviga.

Eriline paber, mis ei peegelda
ultraviolettvalgust.
Sobib
trükkimiseks
ultravioletttrükivärviga, mis on nähtav
spetsiaalsete UV-lampide all.

Nähtamatud fluorestseerivad kiud,
mis
pannakse
asjakohasele
paberile juhuslikkuse põhimõttel.
Neid ei saa skaneerida ega
kopeerida ning need on nähtavad
üksnes spetsiaalsete UV-lampide
all.

Värvust muutev trükivärv

Turvakiud (poolvarjatud)

Magnetilised elemendid

Eri nurkade alt vaadates näeb
muutuvaid värvuseid.

Nähtavad fluorestseerivad kiud,
mis on täielikult või osaliselt paberi
sees juhuslikus asetuses, mis ei ole
korratav. Need võivad olla eri
värvuse ja eri kujuga. Muudavad
värvust UV-valguse all.

Magnetiliste elementide muster,
mis tekitab signaali või signaalide
seeria, mida on võimalik eemalt
tuvastada
spetsiaalsete
tuvastusseadmetega.

Kombitavad mustrid

Mikrotrükk

Infrapunavärvid

Intaglio trükk, millega saadakse
tõstetud kombitav reljeef, mille
ehtsust
saab
tuvastada
kaldvalguses. Võib kombineerida
peidetud kujutisega.

Üliväikeses kirjas trükk, mida on
palja silmaga nägemiseks vaja
suurendada.

Infrapunakiirguses
helendavad
trükivärvid, mida saab uurida
videospektraalvõrdleja
(VSCseadmed) abil.

Hologramm

Termokromaatiline trükivärv

Valgusvälja
fotograafilise
salvestise
täielikult
kolmemõõtmeline kuva, mis võtab
arvesse vaatlusnurka.

Kuumusele reageeriv trükivärv, mis
on tundlik temperatuurimuutuste
suhtes. Temperatuuri muutudes
muudab trükivärv värvust või kaob.

Reaktiivsed
(varjatud)

2

trükivärvid

Värvitud
või
läbipaistvad
trükivärvid,
mis
muutuvad
nähtavaks, reageerides konkreetse
lahustiga, mida lisatakse värvile
selleks otstarbeks loodud vahendite
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abil laboritingimustes.
Reaktiivsed
(poolvarjatud)

trükivärvid

Värvitud
või
läbipaistvad
trükivärvid,
mis
muutuvad
nähtavaks, reageerides konkreetse
lahustiga, mida lisatakse värvile
spetsiaalse pliiatsi või markeriga.
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