
SSF DNA-märkning är en limblandning med syntetiskt 
framställd DNA, mikropunkter och UV-spårämne.  
Applicera på stöldbegärliga fordonskomponenter och 
gör komponenterna spårbara av polis och larmtjänst.

Denna instruktion beskriver rekommenderade komponenter 
och ytor att stöldmärka på fordon. Notera att detta är riktlinjer 
och att olika fordon och komponenter kan skilja sig åt. 

Applicering
Märkningen skall utföras vid plusgrader. Skaka behållaren med 
blandningen i ca 30 sekunder före användning.

1. Stryk blandningen tunt på rekommenderade märkställen. Se 
till att områdena som skall märkas är rena, torra och fria från 
föroreningar såsom olja, smuts och fett. 

2. Doppa applikatorn i flaskan och se till att du har en liten 
mängd av blandningen på din applikator tillsammans med ett par 
mikropunkter. Applicera blandningen i ett tunt lager. Blandningen 
är beröringstorr, efter ca 30 minuter, men fortsätter att härda 
under en veckas tid. Från början är blandningen vit till färgen, 
men blir genomskinlig vartefter den torkar. På ljust färgade 
föremål kommer mikropunkterna att synas som svarta prickar 
och märkningen bör i dessa fall utföras på dolda områden. På 
föremål som skall användas utomhus bör märkningen ske på 
ytor som är mindre sannolika att utsättas för direkt solljus. 

Blandningen lyser blått i ultraviolett ljus vilket gör det lätt för 
polis och myndigheter att hitta märkta områden för att därefter 
kunna identifiera och ta prover för kriminalteknisk analys. 

3.  Efter varje användning, skölj applikatorn under en kran så att 
skumgummitoppen förblir mjuk till nästa gång du använder 
blandningen.

Märkpunkter
1. Strålkastare fram - Skarvar (under motor-

huven) och baksida.
2. Baklyktor - Skarvar (innanför baklucka) 

och baksida.
3. Sidospeglar - Skarvar och infästning
4. Ratt/airbag - Skarvar, knappar och skarvar 

på rattens nav (airbag)
5. Multimedia/Navigering - Skarv/kant 

Dekaler
6. Framdörrar - Fäst dekaler på glasets insida, 

i bakkant.
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Märkningsanvisning för fyrhjuling
tel 0771-SSF SSF (0771-773 773)  e-post info@stoldskyddsforeningen.se  

hemsida www.stoldskyddsforeningen.se

Märkningsanvisning för fyrhjuling

Obs! Ta bort sätet och lätt borttagbara kjolar  
Varningsdekaler: På båda sidorna av ATV

             APPLICERA INTE PÅ ESTETISKT VIKTIGA YTOR

1.  Styrhuvudet (under huven)

2.  Insidan av handtagen

3.  Sätet (undersidan)

4.  Insidan av kabelhylsan

5.  CDI-enheten

6.  Främre differentialen

7.  Bakre svängarmen (inuti hålen)

8.  Bakre differentialen

9.  Vevhuset

10. Inuti främre länkarmarna

11. Framnaven

12. Insidan av de fyra fälgarna

13. Topplocket

14. Cylindrar

15. Spreja över fordonets identifikationsnummer

16. Varningsdekaler

Märkningsanvisning för MC och Scooter

Märkningsanvisning för MC och Scooter

Obs! Ta bort sätet och lätt borttagbara kjolar 
Varningsdekaler: På båda sidorna av motorcykeln 

             APPLICERA INTE PÅ ESTETISKT VIKTIGA YTOR

MC
1. Insidan av styrstammen

2. Under instrumentpanelen 

3.	 Identifikationsplåten	(tvärs)

4.	 Kjolarna	(insidan)

5.	 Gaffeloket	(undersidan)

6.	 Framgaffeln	(baktill	båda	sidor)

7.	 Framfälgen	(navet)

8.	 Framaxeln	(insidan)

9. Topplocket

10.		Motorns	vevhus	(v/h	sida)

11.		Motorns	vevhus	(v/h	sida)

12.		Ramen	(insidan	om	möjligt)

13.		Svängarmen	(insidan)

14.		Bakaxeln	(insidan)

15.		Bakfälgen	(navet)

16.		Bakre	kjol	(insidan)

17.		Sätet	(undersidan)

18.  Kabelhylsan

19.		CDI/ECU

20.		Bränsletanken	(undersidan)



Märkningsanvisning för vattenskoter
tel 0771-SSF SSF (0771-773 773)  e-post info@stoldskyddsforeningen.se  

hemsida www.stoldskyddsforeningen.se

Märkningsanvisning för snöskoter

Viktigaste ställen att märka är chassi och motor.

APPLICERA INTE PÅ ESTETISKT VIKTIGA YTOR

1. Chassi, insidan bandtunnel

2. Under instrumentpanel

3. Motorns vevhus, höger/vänster sida

4. Chassi, insidan sidokåpa

5. Chassi, under dynan

6. Insidan på boggieskenor

7. Undersidan på dynan

8. Insidan motorhuv

9. Baksidan variator

10. Baksidan växelhus
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Märkningsanvisning för vattenskoter
tel 0771-SSF SSF (0771-773 773)  e-post info@stoldskyddsforeningen.se  

hemsida www.stoldskyddsforeningen.se

Märkningsanvisning för vattenskoter

Obs! Ta bort sätet 
Varningsdekaler: På båda sidorna av skrovet   

             APPLICERA INTE PÅ ESTETISKT VIKTIGA YTOR

1.  Inuti handtagen

2.  Runt styrhuvudet (hö & vä kåpa)

3.  Bakom flottören

4.  Under däcket

5.  Insidan av kabelhylsan

6.  Längs skrovskarven

7.  Grenröret (övre & nedre delen)

8.  Baksidan av säkringshållaren (genom hålen)

9.  Bakre skrovområdet

10. Topplocket

11. Insugningsröret

12.  Vevhuset

13.  Baksidan av instrumentpanelen

14.  Inuti sätet (genom hålen)

15.  Insidan av bakre utrymmet

16.  På ljuddämpare, kablar m.m.

17.  Jet-enheten

18.  Sätt på varningsdekaler


