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Kravspecifikation 

Dokument Utgåva Benämning 

SSF 1045 Utgåva 1 2004-05-07 Sedelskyddsfärg – Krav och provning 

Tolkningen  
Tolkning i detta dokument gäller kraven och utförandet för angivna avsnitt. 
 

Innehåll 

• Generell Valuta Fastställd 08-12-19 

• 1 Omfattning Fastställd 08-12-19
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Sedlar, valuta och valör 
Sedelskyddsfärg används för att vid ett tillgrepp infärga sedlar på ett sådant sätt att sedlarna märkes 
med en tydlig färg vilken inte ska kunna avlägsnas utan att sedlarna varaktigt skadas. 

Sedelskyddsfärgens syfte är att varaktigt infärga sedeln vid ett angrepp. Det är därför avgörande att 
dess egenskaper är testade och certifierade mot den valuta som den är avsedd att skydda. 

Normen anger idag endast SEK som valuta.  

Tolkning 
Vid tillämpning av ovanstående tolkas detta enligt följande: 

Normen kan tillämpas på annan valuta än SEK. Krav och provmetoder är oförändrade. 

Information om vilken valuta och valör som testats ska framgå av provningsrapporten. 

Tillämpning 
Se ovan. 
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1 Omfattning 
Denna norm omfattar krav och provning av sedelskyddsfärg. 
Med sedelskyddsfärg i denna norm avses färg vars syfte är att omedelbart och tydligt infärga sedlar så 
att mottagare av sedeln (manuellt eller maskinellt) omedelbart uppmärksammas på infärgningen varvid 
bruk av sedel förhindras.  
Sedelskyddsfärgen ska  

• Innehålla ämne (n) som visar att sedeln är infärgad med sedelskyddsfärg. 
• Inte vara möjlig att ta bort utan att allvarligt skada sedeln. 
• Medge spårning till ägare. Med ägare avses t.ex. bank, bankkedja eller värdetransportföretag. 
• Innehålla UV- fluorescerande ämnen 
 

Anm. Identifiering av sedelskyddsfärg ska vara möjlig visuellt och maskinellt genom t.ex. sedelprocessmaskin. 
 
Utöver de krav som är angivna i denna norm förutsätts att gällande lagar och myndighetsföreskrifter 
följs. 

 

Tillämpning 
Sedelskyddsfärgen ska  

• Innehålla komponent (-er) som visar att sedeln är infärgad med sedelskyddsfärg. 
• Inte vara möjlig att avlägsna utan att allvarligt skada sedeln. 

Sedelskyddsfärgen kan som tillval. 
• Medge spårning till ägare. Med ägare avses t.ex. bank, bankkedja eller värdetransportföretag. 
• Innehålla UV- fluorescerande ämnen 

 

Tillämpning, forts. 

Med spårämne menas grundämne eller syntetiskt-DNA som kan analyseras, identifieras och spåras till 
en viss ägare. 

Om något spårämne ej är tillsatt i färgen vid provningstillfället, utgår avsnitt 5.2.6. Förutsättningen för 
det är att det i provningsrapporten klart framgår om spårämnen ingår i sedelskyddsfärgen eller inte. 
Spårämne får ej tillsättas sedelskyddsfärgen efter provning och certifieringen. 
Kunden ska på lämpligt sätt få information om sedelskyddsfärgen är certifierad med eller utan 
spårämne.  
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