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1.01

"UNIVERSELE 101"

SPORENKOFFER 

ART.  NR. B - 1000

Model SO-101

In Samsonite koffer

Afmetingen: 

48 x 36 x 13 cm

Gewicht: 9,5 kg

Deze uitrusting is speciaal ontworpen voor

snel en compleet algemeen technisch sporen-

onderzoek. De uitrusting bevat de meest

moderne materialen voor het zichtbaar

maken van latente vingerafdrukken en

tevens hulpmiddelen en materialen voor het

afvormen van werktuig- en soortgelijke spo-

ren. Tevens bevinden zich in de koffer ver-

schillende artikelen voor het beschermen en

bewaren van bewijsmateriaal.

Inhoud: zie pagina 1.02

Latente vingersporen
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1.02

Inhoud sporenkoffer SO-101

Artikelnummer Omschrijving

A - 25000 1 Instant vingerafdrukkussen (Porelon) 
A - 70000 1 Removal waterloze zeep
B - 11000 10 Vel BVDA dactyfolie, 13 x 18 cm, zwart
B - 14000 10 Vel BVDA dactyfolie, 13 x 18 cm, wit
B - 17000 10 Vel BVDA dactyfolie, 13 x 18 cm, transparant
B - 23100 1 Instant Lifter zwart, 5x10 cm, 20 stuks
B - 23600 1 Instant Lifter wit, 5x10 cm, 20 stuks
B - 24100 1 Instant Lifter transparant, 5x10 cm, 20 stuks
B - 32000 * 1 Vingerafdrukpoeder, speciaal zilver, 100 ml
B - 34000 * 1 Vingerafdrukpoeder, speciaal zwart, 100 ml
B - 38000 * 1 Vingerafdrukpoeder, instant goud, 100 ml
B - 44000 * 1 Vingerafdrukpoeder, magnetisch zilver, 200 g
B - 45000 * 1 Vingerafdrukpoeder, magnetisch Jet Black, 200 g
B - 48000 1 Aerosol latent zilver instuifpoeder
B - 49000 1 Aerosol latent zwart instuifpoeder
B - 50000 1 Instuifpenseel nr. 6
B - 51000 1 Instuifpenseel nr. 8
B - 53000 1 Instuifpenseel, plat, 4 cm breed
B - 60000 1 Magnetisch instuifpenseel
B - 90000 1 Telnaald
B - 91000 1 Schaar (roestvast staal)
B - 93000 1 Metalen spiegel
B - 95000 1 Stuifdichte doos voor poeders en penselen
C - 1300 1 SILMARK, grijs afvormmateriaal in tube van 150 g,

medium viscosity, met vloeistofverharder 
C - 4000 1 Druppelflesje met SILMARK verdunner
C - 6000 1 SLM silicone lossingsmiddel (spuitbus)
C - 11000 1 Hardplastic mengschotel (voor SILMARK)
C - 12000 1 Svedia spatel
C - 15100 1 Plasticineklei, dammateriaal
C - 20000 1 Magneet met handgreep
C - 23000 1 Pincet, 10,5 cm, stompe bek
C - 24000 1 Pincet, 10 cm, spitse bek
C - 25000 1 Pincet, 25 cm, stompe bek
C - 28000 1 Nagelvijl met punt
C - 29000 1 Scalpelhouder
C - 30000 1 Verpakking scalpelmesjes à 3 stuks (steriel verpakt)
C - 60000 1 Paar rubber handschoenen, dun, steriel
C - 61000 1 Paar rubber handschoenen, dik
C - 69000 5 Reukloze tealeenzakken (PE), 18,6 x 48 cm 
C - 70000 5 Reukloze tealeenzakken (PE), 14,4 x 45 cm
C - 74000 5 Vel met elk 9 zelfklevende etiketten
C - 75000 5 Reageerbuisjes (plastic) met plastic stop
C - 82000 1 Hardplastic (PS) doos met deksel (12x8x3 cm)
C - 84000 6 Hardplastic (PS) doosjes (6x4x1,5 cm)
D - 91100 2 Aluminium krijthouders
E - 11100 1 Unifix-6, spuitbus met fixatief
H - 20000 1 Set zelfklevende etiketten met cijfers 0-9
H - 21000 1 Set zelfklevende etiketten met pijl
H - 36000 1 Viltstift, zwart
I  - 30000 1 Streamlight "Junior"
K - 20000 1 Steelloep, 75 mm diameter, vergroting 3,5x
N - 1500 1 Zakmes met diverse voorzieningen
N - 3500 1 Puntbektang
N - 9300 1 Schroevedraaier
N - 9500 1 Kruiskopschroevedraaier
N - 11000 1 Spanningzoeker (in schroevedraaier)
N - 12000 1 Schuifmaat
N - 14500 1 Glassnijder
N - 32000 1 Rolbandmaat, 2 meter

Deze artikelen kunnen ook afzonderlijk geleverd worden.

* De set poeders kan naar keuze 

samengesteld worden.
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Deze sporenkoffer is een SO-101, aangepast

voor het gebruik van de maraboekwast 

(B - 52000).

In plaats van de twee aerosols instuifpoeder

zijn twee verstuiverpenselen met maraboe-

kwasten in stuifdichte kistjes in de bodem

geplaatst.

Inhoud: zie pagina 1.04

"UNIVERSELE 102"

SPORENKOFFER 

ART.  NR. B - 1100

Model SO-102

In Samsonite koffer

Afmetingen: 

48 x 36 x 13 cm

Gewicht: 9,5 kg

Sporenkoffers
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1.04LATENTE VINGERSPOREN

Inhoud sporenkoffer SO-102

Artikelnummer Omschrijving

A - 25000 1 Instant vingerafdrukkussen (Porelon) 
A - 70000 1 Removal waterloze zeep
B - 11000 10 Vel BVDA dactyfolie, 13 x 18 cm, zwart
B - 14000 10 Vel BVDA dactyfolie, 13 x 18 cm, wit
B - 17000 10 Vel BVDA dactyfolie, 13 x 18 cm, transparant
B - 23100 1 Instant Lifter zwart, 5x10 cm, 20 stuks
B - 23600 1 Instant Lifter wit, 5x10 cm, 20 stuks
B - 24100 1 Instant Lifter transparant, 5x10 cm, 20 stuks
B - 32000 * 1 Vingerafdrukpoeder, speciaal zilver, 100 ml
B - 34000 * 1 Vingerafdrukpoeder, speciaal zwart, 100 ml
B - 35500 * 1 Special blower black, 100 ml 
B - 36500 * 1 Special blower silver, 100 ml 
B - 45000 * 1 Vingerafdrukpoeder, magnetisch Jet Black, 200 g
B - 50000 1 Instuifpenseel nr. 6
B - 51000 1 Instuifpenseel nr. 8
B - 52000 2 Verstuiverpenseel met maraboekop
B - 52500 2 Stuifdichte doos voor B - 52000
B - 53000 1 Instuifpenseel, plat, 4 cm breed 
B - 60000 1 Magnetisch instuifpenseel
B - 90000 1 Telnaald
B - 91000 1 Schaar (roestvast staal)
B - 93000 1 Metalen spiegel
B - 95000 1 Stuifdichte doos voor poeders en penselen
C - 1300 1 SILMARK, grijs afvormmateriaal in tube van 150 g, 

medium viscosity, met vloeistofverharder
C - 4000 1 Druppelflesje met SILMARK verdunner
C - 6000 1 SLM siliconen lossingsmiddel (spuitbus)
C - 11000 1 Hardplastic mengschotel (voor SILMARK)
C - 12000 1 Svedia spatel
C - 15100 1 Plasticineklei, dammateriaal
C - 20000 1 Magneet met handgreep
C - 23000 1 Pincet, 10,5 cm, stompe bek
C - 24000 1 Pincet, 10 cm, spitse bek
C - 25000 1 Pincet, 25 cm, stompe bek
C - 28000 1 Nagelvijl met punt
C - 29000 1 Scalpelhouder
C - 30000 1 Verpakking scalpelmesjes à 3 stuks (steriel verpakt)
C - 60000 1 Paar rubber handschoenen, dun, steriel
C - 61000 1 Paar rubber handschoenen, dik
C - 69000 5 Reukloze tealeenzakken (PE), 18,6 x 48 cm 
C - 70000 5 Reukloze tealeenzakken (PE), 14,4 x 45 cm
C - 74000 5 Vel met elk 9 zelfklevende etiketten
C - 75000 5 Reageerbuisjes (plastic) met plastic stop.
C - 82000 1 Hardplastic (PS) doos met deksel (12x8x3 cm)
C - 84000 6 Hardplastic (PS) doosjes (6x4x1,5 cm)
D - 91100 2 Aluminium krijthouders
E - 11100 1 Unifix-6, spuitbus met fixatief
H - 20000 1 Set zelfklevende etiketten met cijfers 0-9
H - 21000 1 Set zelfklevende etiketten met pijl
H - 36000 1 Viltstift, zwart
I  - 30000 1 Streamlight "Junior"
K - 20000 1 Steelloep, 75 mm diameter, vergroting 3,5x
N - 1500 1 Zakmes met diverse voorzieningen
N - 3500 1 Puntbektang
N - 9300 1 Schroevedraaier
N - 9500 1 Kruiskopschroevedraaier
N - 11000 1 Spanningzoeker (in schroevedraaier)
N - 12000 1 Schuifmaat
N - 14500 1 Glassnijder
N - 32000 1 Rolbandmaat, 2 meter

Deze artikelen kunnen ook afzonderlijk geleverd worden.

* De set poeders kan naar keuze 

samengesteld worden.
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Sporenkoffers Artikelnummer Omschrijving

A - 25000 1 Instant vingerafdrukkussen 

B - 11000 10 Vel BVDA dactyfolie, 13 x 18 cm, zwart

B - 14000 10 Vel BVDA dactyfolie, 13 x 18 cm, wit

B - 17000 10 Vel BVDA dactyfolie, 13 x 18 cm, transparant

B - 23100 1 Instant Lifter zwart, 5x10 cm, 20 stuks

B - 23600 1 Instant Lifter wit, 5x10 cm, 20 stuks

B - 24100 1 Instant Lifter transparant, 5x10 cm, 20 stuks

B - 32000 1 Vingerafdrukpoeder, speciaal zilver, 100 ml

B - 34000 1 Vingerafdrukpoeder, speciaal zwart, 100 ml

B - 38000 1 Vingerafdrukpoeder, instant goud, 100 ml

B - 44000 1 Vingerafdrukpoeder, magnetisch zilver, 200 g

B - 45000 1 Vingerafdrukpoeder, magnetisch Jet Black, 200 g

B - 50000 1 Instuifpenseel nr. 6

B - 51000 1 Instuifpenseel nr. 8

B - 60000 1 Magnetisch instuifpenseel

B - 91000 1 Schaar (roestvast staal)

B - 95000 1 Stuifdichte doos voor poeders en penselen

C - 24000 1 Pincet, 10 cm, spitse bek

C - 28000 1 Nagelvijl met punt

E - 48000 1 Fotolineaal 2-delig

H - 36000 1 Viltstift, zwart

K - 40000 1 Zakloep, vergroting 3x

N - 14500 1 Glassnijder

N - 32000 1 Rolbandmaat, 2 meter

Deze artikelen kunnen ook afzonderlijk geleverd worden.

Dit is een compacte uitrusting voor

het onderzoek naar vingersporen.

De koffer bevat alle belangrijke

BVDA instuifpoeders, folies, een

instant vingerafdrukkussen en enige

andere hulpmiddelen.

COMPACT LATENTE

VINGERSPOREN-

KOFFER 

ART. NR. B - 4000

Afmetingen:

44 x 32 x 9 cm

Gewicht: 5 kg
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1.06LATENTE VINGERSPOREN

Sporenkoffers

TOA KOFFER 

ART. NR. B - 6000

In Samsonite koffer

Afmetingen: 

48 x 36 x 13 cm

Gewicht: 7,8 kg

Deze uitrusting is speciaal ontworpen

voor de Technisch Onderzoek Assistent

(TOA) die een beperkt sporenonderzoek

doet op een plaats delict.

Gebruikspotjes voor B-32000 (60 ml)

Artikelnummer Omschrijving

A - 25000 1 Instant vingerafdrukkussen 

B - 11000 10 Vel BVDA dactyfolie, 13 x 18 cm, zwart

B - 12000 2 Vel BVDA voetsporenfolie, 13 x 36, zwart

B - 17000 10 Vel BVDA dactyfolie, 13 x 18 cm, transparant

B - 22100 10 Contrastbladen, zwart, 13 x 18 cm

B - 22300 10 Contrastbladen, wit, 13 x 18 cm

B - 32000 1 Vingerafdrukpoeder, speciaal zilver, 100 ml

B - 32000 1 Vingerafdrukpoeder, speciaal zilver, 60 ml

(wijdmonds gebruikspotje)

B - 35500 1 Special blower black, 100 ml

B - 45000 1 Vingerafdrukpoeder, magnetisch Jet Black, 200 g

B - 50000 1 Instuifpenseel nr. 6

B - 51000 1 Instuifpenseel nr. 8

B - 52000 1 Verstuiverpenseel met maraboekop

B - 52500 1 Stuifdichte doos voor B - 52000

B - 60000 1 Magnetisch instuifpenseel

B - 91000 1 Schaar (roestvast staal), 15 cm lang

B - 92000 1 Watervaste stift voor het beschrijven van folie.

B - 95000 1 Stuifdichte doos voor poeders en penselen

C - 24000 1 Pincet, 10 cm, spitse bek

C - 25000 1 Pincet, 25 cm, stompe bek

C - 29000 1 Scalpelhouder

C - 30000 1 Verpakking scalpelmesjes à 3 stuks (steriel verpakt)

C - 69000 5 Reukloze tealeenzakken (PE), 18,6 x 48 cm

C - 71000 5 Reukloze tealeenzakken (PE), 16,5 x 30 cm

C - 74000 10 Vel met elk 9 zelfklevende etiketten (47 x 36 mm)

C - 86000 10 Reukloze tealeenzakken (PE) met druksluiting,

10 x 15 cm

C - 89000 10 Reukloze tealeenzakken (PE) met druksluiting,

6 x 8 cm

K - 40000 1 Zakloep in etui, vergroting 3x

N - 3500 1 Telefoontang, 160 mm

N - 9300 1 Schroevendraaier, 150 x 7 mm

N - 9500 1 Kruiskopschroevendraaier, gr. 1

N - 12000 1 Schuifmaat, 160 mm

N - 32000 1 Rolbandmaat, 2 meter

Y - 56000 1 Gebruikspotje voor B - 32000

Deze artikelen kunnen ook afzonderlijk geleverd worden.
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Artikelnummer Omschrijving

B - 11000 Vingerafdrukfolie, zwart, 13 x 18 cm,

verpakt per 10 vel

B - 14000 Vingerafdrukfolie, wit, 13 x 18 cm,

verpakt per 10 vel

B - 17000 Vingerafdrukfolie, transparant, 13 x 18 cm, 

verpakt per 10 vel

B - 17100 Vingerafdrukfolie, transparant, 9 x 13 cm,

verpakt per 10 vel

B - 12000 Voetafdrukfolie, zwart, 13 x  36 cm,

verpakt per 2 vel

B - 15000 Voetafdrukfolie, wit, 13 x  36 cm,

verpakt per 2 vel

B - 18000 Voetafdrukfolie, transparant, 13 x  36 cm,

verpakt per 2 vel

B - 12500 Voetafdrukfolie, zwart, 18 x  36 cm,

verpakt per 2 vel

B - 15500 Voetafdrukfolie, wit, 18 x  36 cm,

verpakt per 2 vel

B - 18200 Voetafdrukfolie, transparant, 18 x  36 cm,

verpakt per 2 vel

Voor alle grote formaten folie: zie pagina 3.03

Afname van 

vingersporen, 

ingestoven met

zilver speciaal

De vinger- en voetafdrukfolies worden

verpakt in een dichtgesealde envelop

gefabriceerd van een barrièrefolie. 

Deze verpakking beschermt de gelatine

kleeflaag tegen het aantrekken van vocht,

zodat de kleefkracht optimaal behouden

blijft tijdens opslag.

Deel van een schoenspoor, 

afgenomen van karton.

Vinger- en voetafdrukfolie (gelatine)

Doordrukschrift kan (eenmalig) afgeno-

men worden met zwarte folie en gefoto-

grafeerd worden met licht onder een

grote hoek ten opzichte van de folie. 

De lichtbron (in dit geval wit licht van

een Polilight) is hier zo dicht mogelijk

naar de as folie-camera gebracht als

mogelijk was zonder in de folie te reflec-

teren. Foto A laat de tekst in de agenda

zien (13 oktober). Foto B laat het door-

drukschrift op de volgende bladzijde zien.

B

A
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1.08LATENTE VINGERSPOREN

Gelatinefolie wordt al meer dan een eeuw gebruikt door de technische recherche. Nog

steeds neemt het een niet weg te denken plaats in in het technisch onderzoek. Vroeger

werd uitsluitend (transparante) folie gebruikt voor het afnemen van vingerafdrukken

die met dactyloscopische poeder waren ingestoven. Gelatinefolie heeft een aantal bij-

zondere eigenschappen waardoor het al lang niet meer alleen voor het afnemen van

gepoederde vingersporen gebruikt wordt. Een hele belangrijke toepassing van zwarte

gelatinefolie is bijvoorbeeld het opnemen van schoenafdrukken. Gelatinefolie heeft

een lage kleefkracht en een zekere flexibiliteit, die het mogelijk maken om (zonder het

insluiten van luchtbellen) sporen af te nemen van oppervlakken die zelfs enigermate

onregelmatig mogen zijn en/of mechanisch zwak (bijvoorbeeld papier). 

De zwarte gelatinefolie absorbeert licht in zo'n sterke mate, dat zelfs hele zwakke

schoensporen die hiermee opgenomen zijn gefotografeerd kunnen worden door zeer

sterk overbelichten.

Andere toepassingen van gelatinefolie zijn: het veiligstellen van microsporen (bij-

voorbeeld haren, verfsporen), het zichtbaar maken van doordrukschrift (H. v.d.

Heuvel/Gerechtelijk Lab; 2e Internationale Congres van de GFS, September 1995,

Den Haag), het opnemen van met kleurstoffen behandelde vinger- of schoensporen in

bloed (bijvoorbeeld met Amido Black, Hongaars rood; zie voorbeeld op pagina 1.23)

en zelfs het afnemen van met cyanoacrylaat opgedampte sporen (Velders, M.J.M.,

Cyanoacrylaat en DFO, Modus, 1998, jrg. 7, nr. 5, pag. 25-30).

Vinger- en voetafdrukfolie (gelatine)

Op deze batterij, die met cyanoacry-

laat is opgedampt, zijn rondom drie

vingersporen zichtbaar geworden.

Door kleuren van de cyanoacrylaat

met Basic Yellow 40, zijn met licht

van 450 nm en een geel filter voor

de lens van de camera al heel wat

meer details te zien.

Door de batterij over zwarte folie te

rollen (meestal zijn meerdere om-

wentelingen mogelijk voordat het

spoor te zwak wordt) wordt het

cyanoacrylaatspoor afgenomen.

Deze foto van de afname met zwarte

folie is overigens gespiegeld om de

vergelijking makkelijker te maken.

Vette vingersporen kunnen zelfs

zonder instuiven met poeder afgeno-

men worden. De extreme overbe-

lichting die zwarte folie aankan,

maakt het mogelijk dit soort sporen

goed te fotograferen. Bijgaand een

foto van een vet spoor dat van glas

afgenomen is.

Het opnemen met witte folie van vinger-

of schoensporen in bloed behandeld met

bijvoorbeeld Hongaars rood, Amido

Black, Crowle’s stain en Coomassie Blue.

Hongaars rood op witte folie fluoresceert

onder groen licht (zie pagina 1.23).
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Instant lifters

Artikelnummer Omschrijving

B - 23000 Instant Lifter zwart 5 x 5 cm 20 vel

B - 23100 Instant Lifter zwart 5 x 10 cm 20 vel

B - 23200 Instant Lifter zwart 10 x 10 cm 20 vel

B - 23400 Instant Lifter zwart 13 x 18 cm 20 vel

B - 23500 Instant Lifter wit 5 x 5 cm 20 vel

B - 23600 Instant Lifter wit 5 x 10 cm 20 vel

B - 23700 Instant Lifter wit 10 x 10 cm 20 vel

B - 23900 Instant Lifter wit 13 x 18 cm 20 vel

B - 24000 Instant Lifter transparant 5 x  5 cm 20 vel

B - 24100 Instant Lifter transparant 5 x 10 cm 20 vel

B - 24200 Instant Lifter transparant 10 x 10 cm 20 vel

B - 24400 Instant Lifter transparant 13 x 18 cm 20 vel

De Instant Lifter is

geen vervangend pro-

dukt voor de BVDA

gelatine folie, maar

moet gezien worden

als een beter alterna-

tief voor de bestaande

synthetische folie-

produkten waarmee

vingerafdrukken

worden opgenomen.

De BVDA Instant Lifter bestaat uit een trans-

parante kleeffilm (met een beschermfolie)

waaraan een zwart, wit of transparant con-

trastblad is gehecht.

De kleeffilm heeft een lage kleefkracht. De

beschermfolie van de kleeffilm is aan de

onderzijde ingestanst, waardoor deze eenvou-

dig te verwijderen is. Het contrastblad (zwart,

wit of transparant) kan eenvoudig op de

kleeffilm worden aangebracht na het opne-

men van de ingepoederde vingerafdruk(ken).

Om het insluiten van luchtbellen te voorko-

men kan een rolletje (zie blz. 2.06) gebruikt

worden.

Op de voorzijde van de Instant Lifter is de

tekst "viewing side" aangebracht. Hierdoor

kan bij de lifter met transparant contrastblad

geen twijfel ontstaan over de stand van de

opgenomen vingerafdruk.

Tevens is aan de onderzijde van het contrast-

blad een papierstrook aangebracht, waarop

men gegevens (zoals datum en zaaknummer)

kan noteren.
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1.10LATENTE VINGERSPOREN

Sporentape

Contrastbladen

Sporentape op siliconenpapier

Artikelnummer Omschrijving

B - 19900 Crystal clear  2,5 cm x 10 m

B - 21100  Crystal clear   5 cm x 10 m

B - 21200 Crystal clear    10 cm x 10 m

B - 19800 Dispenser voor tape van 2,5 cm breed

Artikelnummer Omschrijving

B - 200000 SPURFIX Sporentape 5 cm x   5 m

B - 200100 SPURFIX Sporentape  10 cm x   5 m

B - 200200 SPURFIX Sporentape    15 cm x   5 m

Deze kleeffilm met lage kleefkracht heeft een schutzijde van

siliconenpapier. Vlak langs de rand is een stansnaad aangebracht

voor het eenvoudig verwijderen van de beschermlaag. De kleef-

film wordt in rolvorm, in een kartonnen dispenser, geleverd.

Stevig chroomkarton met witte of zwarte gladde toplaag. 

Te gebruiken met transparante gelatinefolie of sporentape.

B - 22100 Contrastblad, zwart 13 x  18 cm   verpakt per 50

B - 22200 Contrastblad, zwart 13 x  36 cm   verpakt per 50

B - 22300 Contrastblad, wit 13 x  18 cm   verpakt per 50

B - 22400 Contrastblad, wit 13 x  36 cm   verpakt per 50
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Artikelnummer Omschrijving

C - 1400 SILMARK, wit,  150 g in tube, met pastaverharder

C - 1500 SILMARK, wit,  150 g in tube, met vloeistofverharder

C - 2100 SILMARK, zwart,  150 g in tube, met pastaverharder

C - 2200 SILMARK, zwart,  150 g in tube, met vloeistofverharder

C - 3100 Verharder voor SILMARK, 10 ml vloeistof in flesje met 

doseerdop.

C - 7200 Verharder voor SILMARK, 20 gram pasta in tube.

C - 4000 Druppelflesje (glas) SILMARK verdunner, 10 ml.

C - 5000 Flesje (PE) SILMARK verdunner, 100 ml

Er zijn oppervlakken die zo onregelmatig zijn dat het zelfs met gelatinefolie

moeilijk is om (ingepoederde) vingerafdrukken in zijn geheel op te nemen.

Voorbeelden: hamerslag geverfde geldkistjes of polystyreen-verpakkingsmateriaal

(met magnetisch jet black). In dat geval kan men gebruik maken van witte of

zwarte siliconenpasta die na mengen met harder en eventueel verdunner over de

vingerafdruk wordt gegoten. Na uitharden kan de vingerafdruk afgenomen worden.

Afhankelijk van de kleur van het gebruikte vingerafdrukpoeder gebruikt men

witte of zwarte pasta. De witte siliconenpasta is zo geformuleerd dat eventueel

doorlichten van de pasta nog mogelijk is.

siliconen pasta’s

Siliconenpasta’s voor het opnemen van vingersporen

Vingerafdruk op

leer, zichtbaar

gemaakt met

Instant goud en

afgenomen met

zwarte Silmark
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1.12LATENTE VINGERSPOREN

Vingerafdrukkenpoeders

Geconcentreerde poeders zijn  onvermengde

vingerafdrukkenpoeders die met een penseel

worden gebruikt. Het gebruik ervan is moei-

lijker dan die van de speciale poeders. 

De speciale poeders zijn vermengingen, die

betere eigenschappen hebben dan de gecon-

centreerde poeders:

• de "vettige" eigenschappen zijn verminderd

• het optreden van klonten in het poeder 

wordt vermeden

• vingerafdrukken zijn contrastrijker

• er is veel minder kans op het dichtsmeren 

van de vingerafdrukken.

Hierdoor kan het onderzoek naar latente

vingersporen sneller gedaan worden, met

minder risico en betere resultaten.

Speciaal zilver

Zeer geschikt voor relatief schone en gladde voorwerpen,

zoals glas, geverfd hout, stalen meubelen, harde kunst-

stoffen e.d. Uitstekend contrast tegen donkere ondergronden

en zwarte vingerafdrukfolie. Dit poeder is geschikt voor

de meeste oppervlakken die men op een plaats delict zal

onderzoeken op vingerafdrukken.

Speciaal goud

Speciaal goud geeft een beter contrast tegen licht gekleurde

ondergronden dan speciaal zilver. Het is echter "vetter"

en is daarom minder geschikt voor algemeen gebruik.

Sporen opgenomen met gelatinefolie zakken daar lang-

zaam in weg.

Speciaal zwart

Net als andere speciale poeders is speciaal zwart geschikt

voor relatief schone en gladde oppervlakken. Als bijzon-

dere oppervlakken kunnen porcelein, keukenapparaten,

karton en gecoate papiersoorten genoemd worden.

Geconcentreerde poeders

Artikelnummer Omschrijving

B - 26000 Geconcentreerd zilver, 100 ml

B - 26100 Geconcentreerd zilver, 250 ml

B - 31000 Bristol black, 100 ml

B - 31100 Bristol black, 250 ml

Roetpoeder vermengingen

De Zweedse roetpoedermix is een uitstekende roetver-

menging voor gebruik met een kwast, die een goede 

hechting aan het spoor combineert met weinig aanhangen

aan de ondergrond.

B - 420000/421000 Zweedse roetpoeder mix, 100/250 ml

B - 32000 Speciaal zilver, 100 ml

B - 32100 Speciaal zilver,  250 ml

B - 33000 Speciaal goud, 100 ml 

B - 33100 Speciaal goud, 250 ml

B - 34000 Speciaal zwart, 100 ml

B - 34100 Speciaal zwart, 250 ml



Fluorescerende poeders maken het mogelijk om vinger-

afdrukken op geprofileerde of bontgekleurde opper-

vlakken zonder af te nemen vrij eenvoudig te fotogra-

feren. Bij het inpoederen dient de dosering van het

poeder scherp in de gaten gehouden te worden.

Gebruik daarom een UV-lamp of Polilight en een 

filterbril tijdens het poederen (aanbevolen kwast:

maraboepenseel B-57000).

Redwop™ poeder fluoresceert oranje/rood (ca. 600

nm) na excitatie in een wijd golflengtebereik: van UV

tot en met groen licht. 

B - 47800 Redwop poeder, 60 ml in een wijdmonds potje. 

1.13

Vingerafdrukkenpoeders

Instant poeders

Fluorescerende kwastpoeder

Artikelnummer Omschrijving

B - 37000 Instant zilver, 100 ml

B - 37100 Instant zilver, 250 ml

B - 38000 Instant goud, 100 ml

B - 38100 Instant goud, 250 ml

B - 39000 Instant zwart, 100 ml

B - 39100 Instant zwart, 250 ml

B - 40000 Instant wit, 100 ml

B - 40100 Instant wit, 250 ml

Instant poeders zijn, net als de speciale poeders, vermen-

gingen die het gevaar van dichtsmeren van vingersporen

verminderen. Het verschil tussen instant en speciale

poeders ligt in de grotere deeltjes die voor de verdunning

gebruikt worden. Daardoor zijn instant poeders minder

"vet" dan speciale poeders en gebruikt worden op die

oppervlakken waar het gevaar van dichtsmeren van spo-

ren groot is. Het poeder kan men bijvoorbeeld met de

kwast (ruim) op een oppervlak sprenkelen, waarna door

tikken tegen het voorwerp de poederdeeltjes over het

oppervlak bewegen en vingerafdrukken zichtbaar

maken (Instant zilver, goud en zwart). Instant wit is

bedoeld als vervanging van het giftige loodwitpoeder.

De receptuur werd in 2002 sterk verbeterd.
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1.14LATENTE VINGERSPOREN

Vingerafdrukkenpoeders

Magnetische poeders

Artikelnummer Omschrijving

B - 45000/45100 Magnetisch Jet Black, 200/500 gram

Magnetisch zilver

Een sterk hechtend poeder met een uitstekend contrast 

op donkere oppervlakken.

B - 44000/44100 Magnetisch zilver, 200/500 gram

Magnetisch grijs

Hecht wat minder sterk als magnetisch zilver, waardoor

minder risico bestaat op het dichtsmeren van de vinger-

afdruk.

B - 46000/46100 Magnetisch grijs, 200/500 gram

Magnetisch zwart

Hecht wat minder sterk als magnetisch jet black, maar 

geeft dan ook minder achtergrondkleuring op vervuilde 

oppervlakken. 

B - 47000/47100 Magnetisch zwart, 200/500 gram

Magnetisch grijs speciaal

Heeft als bijzondere eigenschap dat het goed werkt op 

plastics, zowel op lichte als donkere achtergronden goed

zichtbaar. Na instuiven kan eventueel met een penseel 

overtollig poeder verwijderd worden. 

B - 47500/47600 Magnetisch grijs speciaal, 200/500 gram

Overige magnetische poeders

B - 42000/42100 Magnetisch rood, 200/500 gram

B - 43000/43100 Magnetisch wit, 200/500 gram

Magnetische poeders kunnen alleen met

een magnetisch penseel gebruikt worden.

Ze bestaan uit ijzerdeeltjes en

pigment(en). Dit mengsel wordt aange-

trokken door de magneet in de kop van

het magneetpenseel, waarbij de ijzerdeel-

tjes als het ware een penseel vormen.

Door het terugtrekken van de magneet,

waarbij de brede rand boven de kop

voorkomt dat de ijzerdeeltjes mee naar

boven gaan, vermindert de aantrekkings-

kracht van de magneet op de ijzerdeeltjes

zodat die tenslotte van het penseel vallen.

Door de aard van het poeder en de 

magneetpenseel is gebruik op stalen

voorwerpen niet goed mogelijk.

Magnetisch Jet Black

Een diep zwart, sterk hechtend poeder met een uitstekend

contrast. Dit veel gebruikte magnetische poeder heeft

vele gebruiksmogelijkheden. Voorbeelden zijn aluminium,

kaarsen en polystyreenschuim. Hele verse vingersporen

op papier zijn met dit poeder zichtbaar te maken. Een

bijzondere toepassing is het maken van vergelijkingssporen

van schoenzolen. Schoenzolen worden met een hele klei-

ne hoeveelheid siliconenolie (bijvoorbeeld uit de SLM

Spray) ingesmeerd, op papier gedrukt en de afdruk ver-

volgens zichtbaar gemaakt met Magnetisch Jet Black.

MAGNETISCH GRIJS 

MAGNETISCH GRIJS SPECIAAL
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Artikelnummer Omschrijving

B - 41020/41030 Magnetisch Blitz-Green, 200/500 gram

B - 41120/41130 Magnetisch Blitz-Red, 200/500 gram

B - 34400/34500 Geconcentreerd blower black, 100/250 ml

B - 35500/35000 Speciaal blower black, 100/250 ml

B - 36500/36000 Speciaal blower silver, 100/250 ml

B - 62000 Magneetetui; kunstleren etui (175 x 50 x 65 mm,

l x b x h), met 4 potjes met elk 50 gram magneetpoeder

(standaard: magnetisch jet black, zwart, zilver en grijs 

speciaal) en een magneetpenseel. 

B - 48000 Latent zilver, vingerafdrukpoeder in spuitbus (150 ml)

B - 49000 Latent zwart, vingerafdrukpoeder in spuitbus (150 ml)

B - 49100 Latent goud, vingerafdrukpoeder in spuitbus (150 ml)

Magnetische fluorescerende poeders maken het mogelijk

om vingerafdrukken op geprofileerde of bontgekleurde

oppervlakken zonder af te nemen vrij eenvoudig te fotogra-

feren. Net als met de fluorescerende kwastpoeders dient bij

het inpoederen de dosering van het poeder goed in de gaten

gehouden te worden. Gebruik daarom een UV-lamp of

Polilight en een filterbril tijdens het poederen.

Magnetisch Blitz-Green™ en Blitz-Red™ fluoresceren bij

excitatie in een wijd golflengtebereik: van UV tot en met

groen licht. Blitz-Red kan in een groter gebied geëxciteerd

worden (verder in het groen) dan Blitz-Green. De fluores-

centie ligt bij Blitz-Red dan ook in het oranje/rood (ca. 600

nm, Blitz-Green in het groen, ca. 520 nm).

Vingerafdrukpoeders

Magnetische fluorescerende poeders

Poeders voor verstuiverpenseel

Overige

B - 52000

B - 62000

MAGNETISCH BLITZ-GREEN
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1.16LATENTE VINGERSPOREN

Vingerafdrukkwasten

Eekhoornharen kwasten

Bij het zoeken naar vingerafdrukken is een kwaliteitspen-

seel een vereiste. Stijve, harde haren kunnen papillairlijnen

van latente vingerafdrukken verstoren. Daarom worden

deze instuifpenselen met een zeer zachte soort haren (eek-

hoorn) gemaakt.

Penselen moeten van tijd tot tijd vervangen worden, omdat

de haren op den duur vettige bestanddelen absorberen, met

als gevolg dat het penseel te veel poeder opneemt.

Hoe hoger het nummer van onderstaande penselen, hoe

groter de doorsnede van de kop. De ronde penselen worden

in een plastic koker, met stoppen aan beide zijden, gele-

verd. Extra stevige penselenkokers zijn apart te bestellen.

Artikelnummer Omschrijving

B - 50000 Penseel rond, nr. 6, zwart gelakte steel, lengte: 19 cm.

B - 51000 Penseel rond, nr. 8, zwart gelakte steel, lengte: 19 cm.

B - 51200 Penseel rond, nr. 8, korte zwart gelakte steel, 

lengte: 14 cm.

B - 51300 Penseel rond, nr. 10, zwart gelakte steel, lengte: 16 cm.

B - 53000 Platte penseel, ongelakt, breedte kwast: 4 cm

Magneetpenselen

Magneetpenselen kunnen alleen met magnetische poeders

gebruikt worden.

B - 60000 Magneetpenseel met aluminium, zwart geanodiseerd 

huis

B - 60100 Magneetpenseel met sterkere magneet en grotere kop.

De stift, voor het omhoogtrekken van de magneet, heeft

een knop aan het uiteinde en wordt met een veer vast-

gehouden. Hiermee wordt voorkomen dat het poeder

valt als men boven schouderhoogte verticale oppervlak-

ken afzoekt naar vingerafdrukken.

Overige penselen

B - 57000 Maraboepenseel, zwart gelakte steel

B - 55000 Zephyrpenseel, een penseel met glasvezels als haren, 

die met een aparte techniek (draaien) gebruikt wordt.
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Artikelnummer Omschrijving

B - 52000 Verstuiverpenseel met maraboekop

B - 52100 Losse maraboekop voor verstuiverpenseel

B - 52200 Losse zephyrkop voor verstuiverpenseel

B - 52400 Verstuiverpenseel met zephyrkop

B - 52500 Stuifdichte doos voor verstuiverpenseel, 

wit plastic met doorzichtig schuifdeksel.

Afmetingen (l x b x h): 27,5 x 6 x 5,5 cm

B - 65000 Penselenkoker, bijzonder stevig

B - 78500 NIN-PRINT, ninhydrineoplossing in een spuitbus 

(CFK-vrij, 250 ml). Bevat geen azijnzuur en verdampt 

zeer snel. Inkten lopen niet door.

B - 79000 Ninhydrinepoeder (2,2-dihydroxyindaan-1,3-dion), 

10 gram in bruin glazen flacon. Voor het zelf aanmaken

van ninhydrineoplossingen.

B - 794000 Gebruiksklare ninhydrineoplossing (1 liter blik) op basis

van petroleumether 40-60°.

B - 794100 Ninhydrineoplossing (5 liter blik) als B - 794000.

Aminozuurreagentia

Vingerafdrukkwasten
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1.18LATENTE VINGERSPOREN

Aminozuurreagentia

Artikelnummer Omschrijving

B - 794110 Zinkchlorideoplossing (250 ml, op MTBE basis) voor

het omkleuren van met ninhydrine zichtbaar gemaakte

vingerafdrukken. Met deze oplossing kleuren ze van

paars naar oranje. Onder wit licht is het contrast minder

dan voor omkleuren. Onder blauwgroen licht (rond

480 nm) blijken ze echter meer contrast te hebben dan

daarvoor. Dit is vooral interessant als de bedrukking

van het papier, waarop de afdruk zich bevindt, contrast

verliest onder deze verlichting (dus zelf blauwgroen is).

DFO

DFO is een reagens dat (net als ninhydrine) reageert met de

aminozuren in een vingerafdruk. De toepassing is eender

(op poreuze oppervlakken als papier, onbewerkt hout e.d.).

Het bijzondere aan DFO is dat hoewel de vingerafdruk in

normaal licht slecht zichtbaar is (veel slechter als ninhydrine),

deze sterk fluoresceert in groen licht (rond 530 nm). 

De fluorescentie wordt bekeken en gefotografeerd door een

oranje of rood filter(bril). Van de DFO-oplossing in frigen

(1,1,2-trichlorotrifluoroethaan) bleek uit onderzoek in

Engeland dat hiermee tot driemaal zo veel identificeerbare

vingerafdrukken werden gevonden. De DFO-oplossingen

op basis van petroleumether schijnen minder effectief te

zijn dan die op frigenbasis. Frigen is echter een verboden

oplosmiddel (tast de ozonlaag aan).

B - 79500 DFO (1,8-diaza-9-fluorenon), 1 gram in bruin glazen

flacon. Voor het zelf aanmaken van DFO-oplossingen.

B - 799000 DFO-set, set van 60 ml geconcentreerde DFO-oplossing

(0,3 gram in methanol/azijnzuur), oplosmiddelmix

(110 ml, aceton, xyleen, isopropanol) en verdunning

(830 ml, mengsel van petroleumether 40-60° en MTBE).

Met deze set kan 1 liter gebruiksklare DFO-oplossing

gemaakt worden.

B - 795000 Dompelbad (kunststof) voor het behandelen van papieren

met ninhydrine, DFO, 1,2-IND e.d. Door de ronde vorm

kan met kleine hoeveelheden oplossing gewerkt worden

en wordt ongewenste verdamping tot een minimum

beperkt. De geribbelde bodem maakt het mogelijk

papieren met behulp van een pincet door de oplossing

te voeren. De maximale breedte van het te behandelen 

papier is 23,5 cm. 

De buitenafmetingen zijn 27,5 x 29 x 5,5 cm.

+ ZnCl2

NINHYDRINE

NINHYDRINEDFO

NINHYDRINEDFO
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Aminozuurreagentia

DFO 1,2-IND

5-MTN®

Zichtbaar en fluorescerend
Uniek in de wereld!
Geproduceerd door BVDA

1,2-IND®

NINHYDRINE

5-MTN

DFO

5-MTN

DFO

5-MTN

NINHYDRINE

5-MTN

Syntheses 

ontwikkeld

In eigen

laboratorium

De foto’s van

fluorescerende

vingerafdrukken

zijn gefotogra-

feerd met de MIC 

5-Methylthioninhydrine (5-MTN) is een reagens voor 

vingerafdrukken dat de gunstige eigenschappen van 

ninhydrine (de sterke kleur) en die van DFO en 1,2-IND 

(sterke fluorescentie) in zich verenigd.

5-MTN heeft een sterkere kleur dan ninhydrine zelf, na

reactie met een vingerafdruk, daarom kan de gebruiksop-

lossing er wat minder van bevatten (bij 3 gram is de kleur

ongeveer gelijk). Na omkleuren met zinkchloride wordt de

paarse vingerafdruk niet oranje, maar iets lichter paars. 

De fluorescentie die de vingerafdruk dan heeft is beter als DFO.

Artikelnummer Omschrijving

B - 78200 5-MTN, 1 gram in bruin glazen flesje.

1,2-IND (1,2-indaandion) is een reagens voor vingeraf-

drukken op papier, dat zich nog het best laat vergelijken

met DFO. Net als DFO geeft het geen sterk gekleurde 

vingerafdrukken (hoogstens een licht roze kleur), maar

fluoresceert het sterk na excitatie met groen licht. Bij een

concentratie van 1 gram 1,2-IND per liter worden vinger-

afdrukken zichtbaar gemaakt met een fluorescentie gelijk

aan, of beter dan met DFO (vergeleken met de originele 

frigenformulering van 0,5 gram per liter, twee maal 

dompelen).

Een voordeel van 1,2-IND is dat het beter oplosbaar is en

de gebruiksoplossing daardoor stabieler. De oplossingen

ervan zijn echter niet onbeperkt houdbaar. 1,2-IND reageert

langzaam (over een periode van weken) met zichzelf tot

verbindingen die geen vingerafdrukken zichtbaar maken.

De gele kleuring van het papier, die met DFO optreedt,

treedt in het geheel niet op met 1,2-IND. Een eigenaardig-

heid van met 1,2-IND zichtbaar gemaakte vingerafdrukken

is, dat ze in het donker bewaard moeten worden.

B - 78100 1,2-IND, 1 gram in bruin glazen flesje.
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1.20LATENTE VINGERSPOREN

Cyanoacrylaatonderzoek

Cyanoacrylaatkleuringsvloeistoffen

De damp van cyanoacrylaat heeft de neiging om op een

voorwerp sneller te polymeriseren (witte aanslag) op de

plaats waar zich een vingerafdruk bevindt dan op de rest

van een oppervlak. De effectiviteit van het proces is afhan-

kelijk van de ouderdom en de omstandigheden waaronder

deze is bewaard en van de manier waarop opgedampt

wordt. Voor optimale opdamping is een vrij hoge relatieve

vochtigheid (rond 80%) ideaal. Zwakke sporen en sporen

op niet-contrasterende ondergronden kunnen (beter) zicht-

baar gemaakt worden door gebruik te maken van speciale

kleuringsvloeistoffen.

Opdampen met cyanoacrylaat is een bijzonder effectief proces

gebleken, speciaal op oppervlakken die minder geschikt zijn

voor vingerafdrukkenpoeders (bijvoorbeeld plastics). 

Artikelnummer Omschrijving

B - 83000 Cyanoacrylaat (ethylcyanoacrylaat) in plastic druppel-

flacon (50 ml).

B - 83400 Cyanoacrylaat (ethylcyanoacrylaat) speciaal geformuleerd

voor opdamping. In plastic druppelflacon (50 ml).

B - 85000 Hard-Evidence, een gel met cyanoacrylaat verpakt in

een soort envelop. Voor gebruik worden de beide zijden

van de envelop van elkaar gehaald, waarna de cyano-

acrylaat uit de gel kan verdampen. Zeer geschikt voor

het gebruik op een PD, in een auto of een andere 

kleine ruimte.

Om het contrast van, met cyanoacrylaat zichtbaar gemaak-

te, sporen op lichte oppervlakken en ook zwakke sporen te

verbeteren kunnen de met cyanoacrylaat bedampte objecten

met fluorescerende kleurstofoplossingen behandeld worden

(sproeien, dompelen, deppen, kwasten). Na afspoelen van

de overmaat oplossing met water en drogen wordt het object

met gefilterd licht en een filterbril (die het licht waarmee

het object bekeken wordt niet doorlaat, maar de fluores-

centie van de kleurstof wel) op vingerafdrukken onderzocht.

Afhankelijk van de ondergrond (mag niet fluoresceren in

het bereik van de kleurstof) en de beschikbaarheid van een

geschikte lichtbron en filters kan gekozen worden uit een

van de onderstaande kleuringsvloeistoffen.

De fluorescentie van Ardrox wordt met lange golf UV

opgewekt. Een nadeel van Ardrox is, dat de fluorescentie

op lange termijn (maanden) langzaam verdwijnt.

B - 89100 Ardroxoplossing, 500 ml in een sproeiflacon 

(op basis van isopropanol).

ARDROX
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Artikelnummer Omschrijving

Basic Yellow 40 is een uitstekende kleurstof voor cyano-

acrylaat, die fluoresceert onder blauw licht (gele bril/filters

om de fluorescentie te bekijken). De oplossingen 

B-85200/85300 kunnen nog verder verdund worden.

B - 85200 Basic Yellow 40, 100 ml oplossing (PE flesje).

B - 85300 Basic Yellow 40, 500 ml oplossing 

(2 gram/liter in ethanol) in een sproeiflacon.

Safranine O is een kleurstof voor cyanoacrylaat, die fluores-

ceert onder groen licht (rode bril/filters om de fluorescentie

te bekijken). De oplossingen B-84100/84200 zijn sterk

geconcentreerd en dienen voor gebruik sterk verdund te

worden (met ethanol). De fluorescentie is minder sterk als

die van Basic Yellow 40.

B - 84100 Safranine kleurstofoplossing, 100 ml in PE flesje.

B - 84200 Safranine kleurstofoplossing, 500 ml (4 gram/liter in 

ethanol) in een sproeiflacon.

Rhodamine 6G is een bijzonder sterk fluorescerende kleur-

stof voor cyanoacrylaat. Net als Safranine wordt de fluores-

centie met groen licht opgewekt. De oplossing B-84500 is

op basis van petroleumether (inkten op polyetheen draag-

tassen lopen hier niet mee door) en hoeft niet met water

nagespoeld te worden.

B - 84500 Rhodamine 6G kleurstofoplossing, op basis van 

petroleumether, 1 liter in container.

Basic Red 28 is een kleurstof die onder groen licht fluores-

ceert. De achtergrondkleuring is wat sterker als met Basic

Yellow 40. 

B - 85350 Basic Red 28, 500 ml  oplossing (2 g/liter in ethanol) 

in een sproeiflacon.

Sudan Black is een niet-fluorescerende kleurstof in een

ethanol/water mengsel, die ook wel voor cyanoacrylaat

gebruikt wordt (bijvoorbeeld voor fluorescerende onder-

gronden of wanneer de ondergrond net als het spoor

fluorescerend geworden is door een fluorescerende kleur-

stof). De kleur die verkregen wordt is blauw tot zwart

(afhankelijk van de sterkte van de kleuring).

B - 87000 Sudan Black kleurstofoplossing, 500 ml in PE spuitfles.

Cyanoacrylaatonderzoek

RHODAMINE 6G BASIC RED 28

SAFRANINE

BASIC RED 28
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Cyanoacrylaatonderzoek

Kleuren van sporen in bloed

Sudan Black

Artikelnummer Omschrijving

B - 85500 Verwarmingsplaatje (20 x 20 cm, 130 W) met vaste 

temperatuur (130°), zonder schakelende delen (geen 

vonken!). Het snoer heeft een lengte van 2 meter.

B - 85600 Aluminium bakjes om cyanoacrylaat in te verwarmen. 

Verpakking van 100 stuks. De bakjes hebben een 

doorsnede van 4 cm.

Sudan Black is een niet-fluorescerende blauw-zwarte

oplossing/suspensie in waterige ethanol. Naast het gebruik

voor het kleuren van cyanoacrylaat wordt het ook gebruikt

voor het direkt kleuren van vingerafdrukken. De methode

is niet bijzonder gevoelig, maar is bijvoorbeeld nuttig op

vervuilde objecten (bijvoorbeeld vette voorwerpen of blikjes

met resten opgedroogde frisdrank).

B - 87000 Sudan Black kleurstofoplossing, 500 ml in PE spuitfles.

Amido Black is een kleurstof die eiwitten, zoals aanwezig

in bloed, kan kleuren tot een blauw-zwart produkt. Amido

Black wordt zowel op methanol basis als op waterbasis

geleverd. Amido Black in methanol kleurt sterker, maar is

door de giftigheid van de methanol ook gevaarlijker. Voor

gebruik op een PD (bijvoorbeeld schoensporen in bloed) is

daarom de Amido Black op waterbasis aan te raden.

B - 89500 Amido Black set, op waterbasis. De set bestaat uit twee

500 ml sproeiflacons. Eén met Amido Black kleurstofop-

lossing (B-89600) en één met 500 ml fixeer voor bloed-

sporen (2%-ige 5-sulfosalicylzuur in water, B-89700).

B - 89501 Amido Black set, op methanolbasis. Naast fixeer 

(B-89700) en de kleurstofoplossing (500 ml in sproei-

flacon, B-89601) bevat de set nog twee spoelmiddelen

om achtergrondkleuring te verwijderen: 500 ml

methanol/ azijnzuur en 500 ml 5%-ige azijnzuur in

water.

Diversen

AMIDO BLACK

1 2

3 4

1 AMIDO BLACK

2 CROWLE’S STAIN

3 HONGAARS ROOD

4 COOMASSIE BLUE
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Artikelnummer Omschrijving

B - 88700 Coomassie Blue, 500 ml kleurstofoplossing in sproeiflacon.

"Crowle's Stain"is eveneens een kleurstofoplossing die

reageert op de eiwitten in bloed. De kleur van het bloed-

spoor wordt rood met Crowle's Stain. Deze oplossing bevat

een giftig bestanddeel (trichloorazijnzuur) maar is verder

op waterbasis.

B - 88500 Crowle's Stain, 500 ml in sproeiflacon.

Hongaars rood is een recent ontwikkelde kleurstofoplos-

sing voor bloedsporen, op waterbasis. Het heeft een aantal

voordelen op andere kleurstofoplossingen. Het is een veilig

middel (waterbasis!), kleurt goed en heeft als bijzonderheid

dat het spoor, na liften met witte gelatinefolie, op de folie

fluoresceert onder groen licht. Daarmee zijn dus ook zwak-

ke sporen, zelfs op donkere ondergronden, veilig te stellen.

B - 88000 Set Hongaars rood, 100 ml kleurstofoplossing en 100 ml

fixeer (2%-ige 5-sulfosalicylzuur in water), beide in 

100 ml PE-flesjes.

B - 88001 Hongaars rood, 100 ml kleurstofoplossing in PE flesje.

B - 88100 Set Hongaars rood, 500 ml kleurstofoplossing en 500 ml

fixeer, beide in sproeiflacon.

B - 88101 Hongaars rood, 500 ml kleurstofoplossing in sproeiflacon.

B - 89700 Fixeeroplossing voor sporen in bloed 

(2%-ige 5-sulfosalicylzuur in water). In sproeiflacon, 500 ml.

B - 89701 Fixeeroplossing voor sporen in bloed 

(2%-ige 5-sulfosalicylzuur in water). In PE flesje, 100 ml.

Coomassie Blue, net als Amido Black en

Crowle's Stain een middel dat op eiwitten

reageert, is een kleurmiddel op methanol-

basis. De sporen worden hiermee blauw tot

paars gekleurd.

Kleuren van sporen in bloed

CROWLE’S STAIN HONGAARS ROOD

BLOEDSPOREN BEHANDELD MET KLEUR-

STOFFEN, OPGENOMEN MET WITTE FOLIE 

COOMASSIE BLUE

HONGAARS ROOD FLUORESCEREND 

OP WITTE FOLIE

1 AMIDO BLACK

2 CROWLE’S STAIN

3 HONGAARS ROOD

4 COOMASSIE BLUE

1 2

3 4
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Kleuren van sporen in bloed

LCV (Leuco Crystal Violet) is een kleuringsmiddel voor

bloed dat gebaseerd is op de catalytische reactie van bloed

met waterstofperoxide, waarbij een niet-gekleurde stof

(LCV) verandert in een kleurstof (het paarse kristalviolet,

zoals gebruikt in gentiaanviolet, zie verder). Doordat deze

kleuring ook langzaam plaatsvind onder invloed van licht

en zuurstof uit de atmosfeer, is het contrast van de zicht-

baar gemaakte sporen niet permanent. Na verloop van tijd

wordt de omgeving ook paars. Om de houdbaarheid van

de oplossingen zo optimaal mogelijk te maken, is de water-

stofperoxide apart verpakt in een ondoorschijnende bruine

plastic fles. De waterstofperoxide wordt voor gebruik aan

de andere oplossing toegevoegd (mengverhouding 1:4).

Beide oplossingen zijn op waterbasis. De LCV-oplossing

bevat reeds fixeer, zodat voor gebruik het bloed niet

gefixeerd hoeft te worden. In tegenstelling tot de andere

kleurstoffen is LCV ook heel geschikt voor poreuze opper-

vlakken.

Artikelnummer Omschrijving

B - 88600 Leuco Crystal Violet set, bestaande uit een 500 ml 

glazen fles met Leuco Crystal Violet in een fixeeroplossing

(400 ml) en een bruine plastic fles met 100 ml water-

stofperoxide).

Gentiaanviolet is een kleuringsmiddel dat door de vettige

componenten in een vingerafdruk geabsorbeerd kan wor-

den, waarbij deze paars kleurt (de kleurstof is kristalviolet).

Het wordt vooral gebruikt voor de kleefzijde van tapes, eti-

ketten e.d. De kleuring van de vingerafdrukken is vaak

maar heel licht. Het gebruik is niet ingewikkeld, maar door

de phenol (zeer giftig!) die in de oplossingen aanwezig is,

moet er heel voorzichtig mee gewerkt worden. Phenol

wordt ook door de huid opgenomen, zelfs uit verdunde

oplossingen. Met afval en gemorste oplossing moet dan

ook goed opgepast worden. 

Gentiaanviolet wordt geleverd als een geconcentreerde

oplosssing op ethanolbasis, die voor gebruik verdund moet

worden met water (15-30 maal).

B - 81000 Gentiaanviolet, geconcentreerde oplossing 

(op ethanolbasis), 50 ml in een glazen flesje.

Gentiaanviolet
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Sticky-side poeder

Dit, oorspronkelijk Japanse, produkt wordt

gebruikt voor het zichtbaar maken van vinger-

afdrukken op de plakzijde van tapes, etiketten

enzovoort. Met het poeder en een detergent

(Kodak Photoflo) wordt een papje gemaakt,

waarna dit met een penseel op de plakzijde

van bijvoorbeeld een etiket wordt aange-

bracht. Na 10 tot 15 seconden wordt de

overmaat poeder onder een lopende kraan

afgespoeld. Het grote voordeel van Sticky-

side poeder is dat het naast een goede werking

niet gevaarlijk is om mee te werken. Uit vergelijkend onder-

zoek is gebleken dat gentiaanviolet soms nog aanvullende

vingerafdrukken kan zichtbaarmaken. Het omgekeerde 

(dat Sticky-side poeder na gentiaanviolet nog sporen zicht-

baar maakt) kan ook voorkomen. Naast de losse compo-

nenten, leveren wij Sticky-side poeder ook als een set.

Artikelnummer Omschrijving

B - 89300 Sticky-side poeder-set. Klein koffertje met: 50 gram

Sticky-side poeder, Kodak Photoflo (250 ml), 

druppelflesje, penseel, lepeltje en mengbakje.

B - 89320 Sticky side poeder, 50 gram.

B - 89310 Kodak Photoflo-200, 250 ml.

De roetvlammethode maakt gebruik van de sterk roetende

vlam van kamfer. Een voorwerp (bijvoorbeeld een bankbil-

jet) wordt in de roet, die vrijkomt bij de verbranding van

een hoeveelheid kamfer, gehouden. Nadat het oppervlak

bedekt is met roet, wordt met een maraboekwast de over-

maat afgeveegd.

B - 80000 Kamfer, 50 gram in kunststof potje (100 ml).

Roetvlammethode



B
V

D
A

International bv • P
ostbus 2323, 2002 C

H
 H

aarlem
 - H

olland

T
elefoon +31 (23) 542

47
08 • Fax +31 (23) 532

23
58 • em

ail info@
bvda.nl

se
ctie

1
1.26LATENTE VINGERSPOREN

Jodiumonderzoek

Artikelnummer Omschrijving

B - 71000 1 Set chemicaliën voor jodiumverdamper

B - 72000 1 Jodiumverdamper met dubbelballon

B - 73000 1 Zilverplaatje (voor het liften van met jodiumdamp

zichtbaar gemaakte vingerafdrukken)

B - 73100 1 Schoonmaakmiddel voor zilverplaatje

B - 74500 1 Benzoflavon jodiumfixatief

C - 23000 1 Pincet, 11 cm, stomp

C - 60000 1 Paar rubber handschoenen, dun

C - 82000 1 Hardplastic (PS) doos met deksel (12x8x3 cm)

K - 40000 1 Zakloep (3 X) in etui

JODIUMONDERZOEK

KOFFER

ART. NR. B - 5000

Afmetingen:

44 x 32 x 9 cm

Gewicht: 3 kg

Het onderzoek naar vingerafdrukken met

jodium is een methode die al heel lang wordt

toegepast. Jodiumkristallen geven een damp

die fysisch adsorbeert aan vettige bestand-

delen in een vingerafdruk. 

De bruin gekleurde vingerafdrukken zijn niet

permanent, tenzij ze gefixeerd worden 

(met  het fixeermiddel benzoflavon wordt

tevens een versterking van de kleur bereikt). 

De jodiumdampmethode kan zowel vinger-

afdrukken op poreuze als niet-poreuze

oppervlakken zichtbaar maken. Ze moeten

echter wel vers zijn (in ieder geval niet meer

dan een paar dagen oud). 

Jodiumdamp is ongezond en tevens sterk

corrosief. 

Het onderzoek met jodiumdamp is in principe

niet-destructief, waardoor het gevolgd kan

worden door andere onderzoeken 

(met papier bijvoorbeeld ninhydrine).
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Artikelnummer Omschrijving

B - 71000 Complete set chemicaliën voor jodiumverdamper,

bestaande uit: B-71300, calciumchloride, in potje van

100 ml; B-7600, jodiumkristallen, 50 gram in glazen

pot en B-71500, glaswol in potje van 100 ml. 

De functie van de calciumchloride is om de jodiumdamp

droog te houden (natte jodiumdamp is corrosiever dan

droge jodiumdamp), de glaswol is bedoeld om alles

op zijn plaats te houden in de jodiumverdamper.

B - 72000 Jodiumverdamper met dubbelballon

B - 76000 Jodiumkristallen, 50 gram in bruine glazen pot

B - 73000 Zilverplaatje (voor het liften van met jodiumdamp 

zichtbaar gemaakte vingerafdrukken)

B - 73100 Schoonmaakmiddel voor het reinigen van het zilver-

plaatje

B - 74500 Jodiumfixatief op basis van benzoflavon (in cyclohexaan,

dichloormethaan). Met dit fixeermiddel worden zwak

bruin gekleurde (niet-permanente) vingerafdrukken

gefixeerd tot donkerblauw gekleurde, permanent 

zichtbare vingerafdrukken.

Poedersuspensie (ook wel SPR, de afkorting van Small

Particle Reagent genoemd) is een suspensie van molybdeen-

disulfidepoeder in water met detergent. Deze poederdeeltjes

hechten zich aan een vingerafdruk zoals vingerafdrukpoeders

dat doen. De grijze, glanzende vingerafdrukken kunnen (na

drogen) afgenomen worden met folie, instant lifters of tape.

Poedersuspensie kan gesproeid worden, maar kleine voor-

werpen kunnen er ook in ondergedompeld worden 

(na verdunning van de gebruiksklare B-86000). De methode

heeft als voordeel dat het op natte en/of smerige/vette

oppervlakken gebruikt kan worden.

B - 86000 Poedersuspensie, 500 ml gebruiksklaar, in sproeiflacon

Witte SPR is een suspensie van wit poeder in water met een

detergent. Het werkt op dezelfde manier als “grijze” poe-

dersuspensie (zie boven) maar geeft een beter contrast op

donkere oppervlakken.

De achtergrondkleuring is sterker dan met grijze SPR.

Naspoelen met water is daarom aan te bevelen.

B - 86600 Witte poedersuspensie, 500 ml gebruiksklaar, in

sproeiflacon

Poedersuspensie

Jodiumonderzoek

JODIUM GEFIXEERD


