
Telefon: 70 33 00 40

HAR DU SPØRGSMÅL?

E-mail: kundeservice@dk.g4s.com 
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DNA-MÆRKNING 
QUICK GUIDE

http://www.g4s.dk
mailto:kundeservice%40dk.g4s.com%20?subject=


1. Ryst flasken

2. Dyp podepinden i DNA-væsken

3. Smør et tyndt lag på din ejendel – der skal være 
mindst én ”prik/microdot”

4. Registrer din ejendel på www.selectadna.dk  
– klik på ”log ind”

5. Sæt skilte på din dør/vindue/postkasse el. lign.

6. Sæt sikringsmærkater på de mærkede ejendele

Se en mere udførlig beskrivelse på de næste sider.

Vi er glade for, at du har valgt G4S. 

G4S er verdens største leverandør af sikkerheds-
løsninger, og vi har lagt al vores erfaring i at finde 
de bedste produkter. Vi håber, du bliver glad for 
din nye DNA-mærkning.

Venlig hilsen
G4S

TILLYKKE MED DIT 
NYE DNA-KIT!

SÅ NEMT ER DET



1. Ryst flasken med DNA-væske i ca. 15 sekunder før brug.

2. Find det sted, du vil smøre væsken på – helst i sprækker, 
strukturerede overflader eller svært tilgængelige områder.  
Området skal være rent og tørt. Elektriske enheder 
skal kob les fra strømforsyningen. Må ikke anvendes på 
printplader.

3. Dyp podepinden i flasken og sørg for, at du kun har en 
lille mængde af  DNA-væsken på sammen med mindst én 
”prik/microdot”. Smør væsken på i et enkelt, tyndt lag. 

 
Væsken er overfladetør efter ca. 30 minutter, men vil 
først være fuldstændig hærdet efter en uge. Hvis du 
mærker genstande, som befinder sig udendørs, skal 
mærkningen helst ikke udsættes for direkte sollys.

MÆRKNING

4. Sæt låget på efter brug. Skyl podepinden under en  
vandhane.

Opbevaring og holdbarhed
Opbevar flasken køligt, tørt og væk fra sollys – evt. i køle-
skab. DNA-væskens holdbarhed er ca. 12 måneder i uåbnet 
tilstand. Efter åbning kan væsken holde sig i op til 4 måneder, 
og kun hvis du bruger en ren podepind.

Advarsel!
DNA-væsken er en vandbaseret, ikke brændbar væske. Den  
har lav toksicitet og må ikke indtages. Hvis uheldet er ude, drik 
da en masse vand. Fremkald ikke opkastning. Hvis væsken kom-
mer i kontakt med øjnene, skyl da med rigelige mænger rent  
vand. Undgå kontakt med huden (følsom hud kan blive irriteret).  
Får du væske på huden, så vask den af  med vand og sæbe.



9. Sæt de trekantede skilte på dine døre, vinduer, postkasse 
eller lign. Vær opmærksom på, at der er forskellige 
skilte til indvendig og udvendig brug.

 10. Sæt sikringsmærkater på de mærkede ejendele.

OBS!
Husk at opdatere dine oplysninger på www.selectadna.dk, 
hvis du har solgt eller mærket nye ejendele, er flyttet, har 
fået ny mailadresse osv.

REGISTRERING OG SKILTNING

5. Gå ind på www.selectadna.dk og klik på ”log ind”.  
Registrer den unikke KIT- og PIN-kode.

6. Indtast navn, adresse og kontaktoplysninger.

7. Du modtager en mail med et aktiveringslink. Klik på 
linket og opret derefter din personlige adgangskode.

8. Opret dine mærkede ejendele, så de kan blive identifice-
ret, hvis de bliver fundet. Husk at tilføje nye genstande, 
du har mærket, og overdrage genstande, du har solgt 
eller foræret væk. 

 
NB! Af  sikkerhedsmæssige årsager bliver du automatisk 
logget ud, så husk at gemme og holde øje med tiden øverst 
til højre.


