
Soluções
Refletivas

Abrindo novos caminhos e 
ajudando a torná-los cada 
vez mais seguros

Avery Dennison
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A vantagem é clara, um conjunto completo de 

cores e desempenho que atende e excede 

todas as especificações.

Nossos produtos foram todos projetados com 

desempenho Omnidirecional permitiendo 

máxima refletividade em todos os ângulos.

Atualmente, continuamos sendo um dos 

fornecedores preferidos das principais 

empresas de sinalização em todo o mundo, 

servindo ao tráfego e ao mercado de segurança 

como uma das empresas de mais completo 

portfólio em películas e faixas refletivas do 

setor. 

A vantagem omnidirecional

Os métodos convencionais de fabricação de sinalização são 
prejudicados pela sensibilidade de rotação da película 
refletiva, como ocorre com os produtos da concorrência.

Está projetada em todos os nossos produtos refletivos, e 
isso você encontra exclusivamente na Avery Dennison.

Essa vantagem exclusiva resulta em uma performance 
refletiva esperada e aumenta a segurança nas estradas, 
com sinalização mais brilhante e fácil de entender. Também 
proporciona economia de custo e tempo aos convertedores, 
possibilitando que eles possam maximizar o uso da 
película, sem sacrificar o resultado final.

As películas refletivas omnidirecionais da Avery Dennison 
não são sensíveis a rotação, e dessa forma, não há 
requisitos especiais na fabricação ou montagem do 
material. Assim, os fabricantes de sinalização podem 
posicionar o material em qualquer direção na placa e ainda 
assim obter uma performance visual uniforme.

Isso gera perda de material e limitação de projetos.

Os materiais que são sensíveis a rotação necessitam ser 
utilizados de uma forma específica e corretamente 
orientada para assegurar uma refletividade noturna 
consistente e visibilidade do sinal por completo.

Avery Dennison torna as rodovias e ruas mais 

visíveis e seguras, com as mais inovadoras 

tecnologias disponíveis em películas refletivas.

Desde 1924, somos uma indústria líder, 

dedicada ao crescimento e evoluindo para 

suprir as constantes mudanças e necessidades 

de um mercado exigente.

Soluções em Segurança. 
Maior confiança e tranquilidade

Isto acontece com películas 
com sensibilidade a rotação.

Película Omnidirecional Avery Dennison

reflectives.averydennison.com
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Películas 
Avery Dennison 
para TRÁFEGO

TECNOLOGÍA PRISMÁTICA

Leva a refletividade das películas com cubos 

completos a um novo nível. Os prismas de cubos 

completos são 100% eficientes - retornando

aproximadamente 60% da luz disponível para o 

motorista, diferente das outras películas refletivas 

do mercado, que retornam somente 40%.

A película refletiva OmniCube    da Avery Dennison 

possui um conjunto de cubos completos com 

ângulos desenvolvidos sob medida para atender às 

necessidades específicas de motoristas em 

diferentes tipos de veículos. Os cubos completos e 

os ângulos são precisamente alinhados em 

múltiplas orientações para proporcionar um 

desempenho consistente.  

Película Prismática tipo X 

ABNT NBR 14644:2021

Série T-11500 OmniCube 

TM

TM

TM

Vantagens e Características

T-11500 OmniCubeTM

- Película de construção prismática, omnidirecional
- Rendimento: 100%
- Durabilidade: 12 anos / áte 15 anos com TrafficJet    e OL-1000
- Cores: branco, amarelo, azul, verde, vermelho, amarelo 
   fluorescente, amarelo lima-limão fluorescente e laranja 
   fluorescente.
- Medida disponível: 1,22 x 45,72m
- Melhores Métodos: corte eletrônico (plotter), serigrafia e 
   impressão digital TrafficJet

As películas     possuemAvery Dennison OmniCube
marca d´água para maior segurança quanto a 
autenticidade de produto.

TM

TM

TM

As películas T-11500 OmniCube    são altamente 

recomendadas para placas aéreas devido ao seu 

e x c e l e n t e  d e s e m p e n h o  e m  â n g u l o s 

considerados mais críticos, adaptados para 

atender às necessidades específicas dos 

motoristas em diferentes tipos de veículos, 

carros, caminhões pesados, SUVs e motocicletas.
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Pensadas para sinalização de tráfego, permanente ou temporária. São 
materiais de alta qualidade com um adesivo permanente e sensível à 
pressão. Sua construção prismática oferece um elevado nível de 
retrorrefletividade para situações exigentes de controle de tráfego.

As películas possuem marca Avery Dennison Alta Intensidade 
d´água para maior segurança quanto a autenticidade de produto.

Película Prismática tipo III ABNT NBR 14644:2021
Série T-6500 Alta Intensidade Prismática

Metodos de Conversão para Películas Prismaticas Avery Dennison

Corte Eletrônico (Plotter) Impressão digital TrafficJet Serigrafia

As películas possuem Avery Dennison Grau Engenharia Prismático 
marca d´água para maior segurança quanto a autenticidade de produto.

A série T-2500 da Avery Dennison foi desenvolvida para substituir 
com superior desempenho a antiga tecnologia de película refletiva 
grau engenharia (com microesferas de vidro). Seja para Sinalização 
Permanente ou Temporária de Tráfego, sua construção prismática 
única proporciona um alto nível de retrorrefletividade para as mais 
diversas necessidades.

Película Prismática tipo I ABNT NBR 14644:2021
Série T-2500 Grau Engenharia Prismático  

Películas prismáticas para 
sinalização permanente 

Durabilidade: 
10 anos / até 12 anos 
com TrafficJet    e OL-1000

Cores: 
Branco, amarelo, azul, verde, 
vermelho, laranja e marrom

Medidas disponíveis: 
1,02x45,72m (branco e amarelo)
1,22x45,72m.

Película de construção prismática, 
omnidirecional

TM

Durabilidade: 
7 anos / até 10 anos com TrafficJet     
e OL-1000

Cores: 
Branco, amarelo, azul, verde, 
vermelho, laranja e marrom

Medidas disponíveis: 
1,02x45,72m (branco e amarelo)
1,22x45,72m.

Película de construção prismática, 
omnidirecional

TM

OmniCube     

T-6500          T-6501          T-6505       T-6507           T-6508              T-6509

T-2500          T-2501          T-2505       T-2507           T-2508

T-11500        T-11501       T-11505     T-11507        T-11508            T-11509           T-11511                     T-11513  ABNT NBR-14644 
Tipo XI 

ABNT NBR-14644 
Tipo I 

T-2500

ABNT NBR-14644 
Tipo III/ IV 

T-6500

TM

Branco    |    Amarelo    |    Azul     |    Verde    |    Vermelho    |    Marrom    |    Amarelo Fluo   |   Lima-Limão Fluo  

X X X

XX
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Películas 
Avery Dennison 
para TRÁFEGO

Películas de microesferas de vidro

T-1000 Grau Engenharia

Película retrorrefletiva de alta qualidade, durabilidade 

e desenvolvida para sinalização de tráfego em locais 

não críticos e de trânsito de menor velocidade, além de 

aplicações comerciais. Tem um aspecto visual 

uniforme durante o dia e a noite.

Agrega alto valor e atende aos requisitos aplicáveis ao 

Tipo I da ABNT NBR-14644: 2021. 

É uma opção econômica para sinais não críticos!

       Medida:  1,22 x 45,72mts.

       Cores disponíveis: Branco*, Vermelho, Amarelo, 

       Azul, Verde, Laranja e Marrom

M-0500 Grau Comercial

Película retrorrefletiva de microesferas de vidro, uma opção 

ideal  para s inal ização industr ia l  e  temporár ia ,  em 

estacionamentos e para todos aqueles requisitos de publicidade 

que desejam aumentar seu impacto visual à noite a curto prazo. 

Oferece desempenho consistente, quando é impresso ou 

aplicado em diferentes direções. 

Excelente conformabilidade em curvas simples e superfícies 

planas.

Alta adesão em uma ampla gama de substratos e estabilidade 

dimensional consistente após a aplicação, tornando-se uma 

ótima opção econômica para sinalização comercial.

      Medida:  1,22 x 45,72mts.

      Cores disponíveis: Branco*, Vermelho, Amarelo, Azul, Verde     

      e Laranja

*(disponível também para impressão e corte)

*(disponível também para impressão e corte)

Películas Microesferas de vidro

T-1000

T-0500

Tipo I

N/A

T-1500 T-1501 T-1505 T-1507 T-1508 T-1509

M-0500 M-0501 M-0505 M-0507 M-0508 _
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OL-2000 Filmes translúcidos coloreados

OL-2000 foi desenvolvido para recorte eletrônico e aplicações na superfície das 

películas refletivas Avery Dennison. São filmes adesivos sensíveis à pressão 

translúcidos que dão cor à película refletiva assegurando a refletividade do sinal em 

conformidade com as especificações ABNT NBR-14644. De formulação acrílica, 

esses filmes foram desenvolvidos para serem de fácil corte e muito simples para 

refilar e com proteção contra raios UV. 

Os filmes OL-2000 são uma alternativa 

económica à serigrafia da pequena produção.

OVERLAY 
Filmes translúcidos

Produtos       Cores 

OL-2000    Transparente

OL-2001    Amarelo

OL-2003    Preto

OL-2004    Laranja

OL-2005    Azul

OL-2007    Verde

OL-2008    Vermelho

OL-2009    Marrom

OL-1000 Anti-Graffiti + Proteção contra raios UV

O filme OL-1000 é revestido com um adesivo transparente 

sensível à pressão e atua como uma barreira eficaz para 

proteger o gráfico de sinalização subjacente de danos 

causados por tinta spray, marcador e adesivos. O filme permite 

fácil limpeza com o uso de solventes suaves. Ele corresponde à 

durabilidade do material refletivo subjacente da placa 

acabada. Projetado para aplicação em sinais 

de trânsito acabados, OL-1000 também pode 

ser pedido com liner de papel.

A aplicação do OL-1000 nos sinais impressos com TrafficJet oferecem maior 

durabilidade, cuidando da refletividade das películas e as cores das tintas. 

reflectives.averydennison.com
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TrafficJet é um sistema de impressão digital completo para fabricantes de sinalização de tráfego (convertedores e 

concessionárias de rodovias), municípios e órgãos estaduais e federais que compram sinalização. Nosso sistema 

oferece uma impressão altamente flexível, completa com excelente custo benefício, contando com a qualidade    

Avery Dennison nos equipamentos, tintas, filmes de proteção e as garantias mais longas da indústria. 

   Melhores Sinais de Tráfego: 

      Imprima logotipos coloridos para identificação de agências e marcas Impressões 

      de dados variáveis sequenciais. 

      Imprima o nome dos órgãos governamentais e brasões para identificação e proteção 

      contra roubos/furtos.

      Imprima data de fabricação do produto e código de barras para melhor rastreabilidade.

Sistema completo de impressão Avery Dennison
   Instalação on-site, treinamento de operação e manutenção feito 

   pelos técnicos da Avery Dennison 

   Incluso software FlexiPRINT Avery Dennison Edition 

   Suporte online por vídeo e boletins de instruções 

   Acesso exclusivo para Convertedor Certificado para Sinais Digitais 

   de Tráfego (CDTC) para controle de qualidade nas regiões disponíveis 

Processo de Impressão Digital

Design Impressão Proteção
Anti-Graffiti

Recorte
Aplicação
Substrato

Sistema de 
impressão digital 

TrafficJetTM

A Impressora TrafficJet Xpert foi desenvolvida sobre uma plataforma de impressão confiável e inclui um aquecedor 

para uma impressão rápida de até 15m2/h. As tintas spot nomeadas True Traffic Color™ e software incluso 

automatizam a fabricação de sinais, simplificando a impressão para o cumprimento das normas de sinalização viária e 

sinais personalizados.

Durabilidade Superior: 

   Garantia de até 15 anos para as películas OmniCube   em sinais de trânsito com 

   OL-1000 Anti-Graffiti

   Garantia de até 12 anos para as películas Alta Intensidade Prismática (AIP) em 

   sinais de trânsito com OL-1000 Anti-Graffiti

   Garantia de até 10 anos em cores personalizadas com OL-1000 Anti-Graffiti

1 fornecedor,

     só 1 ligação.

TM

reflectives.averydennison.com
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Produção de Sinal Impresso de películas retrorrefletivas com TrafficJet 

Se você não consegue ter seu próprio sistema de impressão digital pelo momento mas tem interesse em oferecer 
sinal impresso ao seu município ou cidade: Não se preocupe! Nós oferecemos sinal impresso acorde a suas 
necessidades. 

Pode contar com serviço da Avery Dennison, a mesma garantia e qualidade de sempre. 

A Avery Dennison proporciona todo o suporte necessário para o 
desenvolvimento da sua sinalização vertical, do início até o fim do processo.

Dentro de nossos serviços adicionais temos:

Treinamento e aplicação: Nossos especialistas proporcionam todo treinamento 
relacionado à película retrorrefletiva e suas aplicações, através de treinamento in loco, 
workshops e palestras.

Layout de fábrica: Proporcionamos todo o suporte para as melhores práticas na 
produção de placas do início do processo até a armazenagem da placa montada.

Design: Oferecemos todo o suporte para a correta diagramação de sua sinalização de 
acordo com os manuais de sinalização vigente.

Impressão: Temos a tecnologia de impressão digital líder do mercado, que garante sua 
sinalização em conformidade com a ABNT-NBR 14644

Serviços de nosso Reflective Digital Center

reflectives.averydennison.com

Solução completa: Disponibilizamos todos os equipamentos e produtos necessários 
para sua fábrica. 

Clique nos ícones 
e Surpreenda-se 
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 para zona de obras

Laranja fluorescente para zona de obras Laranja para zona de obras

Sinalização temporária 

Escolha os produtos da Avery Dennison quando as condições exigirem dispositivos temporários 
de controle de tráfego para alertar os motoristas e manter os trabalhadores em segurança.

Nossas películas retrorrefletivas prismáticas são projetadas para serem resistentes ao impacto, 
fornecendo visibilidade ideal nas condições em que são solicitadas.

A Avery Dennison fornece diferentes linhas de produtos laranja e laranja fluorescente, de 
acordo com os padrões exigidos de refletividade, oferecendo visibilidade eficiente durante 
o dia, de manhã até a noite. 

Produto Especificações ABNT 14644 Substrato

W-11514 Tipo X

Tipo III Alumínio

Tipo VII Plástico

W-6514

W-7114

Alumínio

Produto Especificações ABNT 14644 Substrato

W-6504 Tipo III Alumínio

Tipo IW-2504 Alumínio

Tipo IW-1504 Alumínio

Omnidirecionais
Durabilidade comprovada a longo prazo em produtos de segurança 
em todo o mundo.

Serigrafia, Impressão jato de tinta a base solvente, Conversão: 
Recorte Eletrônico, Impressão digital TrafficJet™

 Sinalização temporária para áreas externas, Aplicações comuns:
produtos de sinalização para áreas de construção e produtos de 
segurança que exigem desempenho retrorrefletivo de curta a 
média distância.

 *As películas laranja fluorescentes têm uma capacidade comprovada de captar a atenção dos motoristas, sendo mais visíveis ao anoitecer e o 
   amanhecer, quando os faróis podem não estar em uso. 

reflectives.averydennison.com
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Roll-Up Sign - OmniBrite™ WU-7000 Séries

Características e Benefícios

Portfólio:

Resistentes ao impacto para zonas de obras.
Garantia de exposição vertical de 3 anos, aplicável especialmente 
em dispositivos plásticos.
Projetadas para oferecer alta refletividade, flexibilidade e resistência à 
abrasão para fornecer desempenho superior à demanda nas zona de obras.

 SerigrafiaConversão:
 produtos de sinalização para áreas de construção.Aplicação comum:

A facilidade de movimentação do WU-7000 é a solução ideal para 
zona de obras de curto prazo, permitindo rápida instalação e 
gerenciamento de tráfego com segurança e eficiência.

A orientação omnidirecional da película retrorrefletiva do microprisma reduz a 
sensibilidade da orientação, proporcionando desempenho visual uniforme.
A proteção UV resiste ao desbotamento das cores, adicionando durabilidade com 
desempenho garantido de até 3 anos.

Resistente à ruptura.

Bordas duplamente soldadas evitam a entrada de umidade.

◉

◉

◉
◉

Películas flexíveis para 
dispositivos móveis em 
zona de obras

- WC-4100: Cone Collars 

Película prismática especialmente desenvolvida 

para aplicação em cones de tráfego conforme 

norma ABNT 15071.  

Cores: Branco e Amarelo lima-limão fluorescente. 

- WR-7100M 

Película prismática metalizada tipo III conforme 

ABNT 14644. 

Cores disponíveis: Branco, Amarelo e Vermelho.
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Sinalização com Iluminação Interna (Backlight)

A película internamente iluminada é fundamental em muitas aplicações de tráfego e segurança, inclusive em 
pistas de aeroportos, bem como as placas aéreas (bandeiras, pórticos e semi-pórticos) com nome de rua ou 
sinais de saída de emergência.

Proporcionando segurança extra para situações críticas ou específicas.Avery Dennison oferece películas 
retrorreflectivas translúcidas de alta visibilidade e legibilidade, além de ótima transmissão de luz.

Sinalização 
Retroiluminada

Série Translúcida 6600

A série Translúcida 6600 é uma linha de películas 
refletivas prismáticas que transmitem luz difusa 
uniformemente quando usada em sinais 
iluminados internamente. 

Esses materiais fornecem proteção de reserva 
refletiva no caso de falha no farol ou de falta de 
energia. Os materiais da série Translúcida 6600 
excedem a especificação FAA AC 150/5345-44J 
e estão disponíveis com adesivo na face frontal 
ou traseira.

Especificações do Produto

Produto Transmissão de Luz Colorida Adesivo

6620 Branco - Médio

Amarelo- Médio

Branco - Alto

6621

6630

Face Frontal

6631

Branco - Alto Traseira

Amarelo - Alto Traseira

6630

6631

Face Frontal

Face Frontal

Face FrontalAmarelo - Alto
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Faixas Refletivas - DENATRAN

Vantagens

A faixa refletiva que você escolhe, realmente importa! 

A faixa refletiva vermelha e branca foi desenvolvida para melhorar o 
reconhecimento de veículos à noite. A V-5720 é uma construção em camada 
única altamente durável que oferece aplicação facilmente reposicionável.

Faixa Refletiva V-5720 

Camada Única

Camadas - Air Cell

Desenhadas
em uma única

Camada

Pesquisas indicam que o uso das faixas refletivas para veículos pesados 
melhoram significativamente a segurança do veículo evitando acidentes 
e reduzindo a gravidade dos mesmos. 

V-5720 Adesivo desenvolvido especialmente para aplicação em superfície 
vinílica (sider). Maior resistência, flexibilidade e durabilidade sem 
necessidade de primer para aplicação.

Faixas Refletivas para Carroceria Sider

Faixas Veículo Longo
Elaborado com película refletiva, proporciona maior visibilidade 
e segurança aos veículos longos.

Faixas Refletivas para Carroceria Metálica 
V-5720 Faixa refletiva com a melhor tecnologia aplicada. Conspicuidade 
acentuada por 6 orientações de primas, não descascam e nem delaminam. 
Maior durabilidade, além de cumprir e superar as especificações do CONTRAN.

Faixas para Parachoque
Fabricada em peça única. Maior durabilidade e facilidade na 
aplicação com os mesmos benefícios das faixas para carroceria.

reflectives.averydennison.com

Especificação: Resolução Denatran N° 316

A d e s i v o  d e
alta aderência

Excelente desempenho
a baixas temperaturas e 
com produtos químicos 
corrosivos

Estrutura sólida de 
uma única camada
d e s e n h a d a  p a r a
proteger os primas

Maior resistência 
ao impacto

Não requer vedação
das bordas
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Faixa OmniBrite   para Colete                   .

O OmniBrite    é um material prismático flexível projetado 
para uso em coletes de segurança e outras roupas. 

Oferece altos níveis de refletividade independentemente 
da forma como a pessoa se vira, gira ou se curva, mesmo 
em condições de clima adversos e com umidade. 

O OmniBrite    pode ser lavado à máquina e é certificado 
como atendendo ou excedendo muitos padrões da 
indústria, tais como ANSI/ISEA-107, EN-471, CSA-Z96, 

DENATRAN, INMETRO. 

TM

TM

Motoboy
Produtos de Segurança 

TM
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Especificações do Produto

Código Aplicação Resolução

V-5720 Branca Vermelha

V-5770 Branca Vermelha

Contran 643

V-6300 Faixa Laranja Preta

Denatran 219

Denatran 219

Faixa Branca Vermelha

Faixa Branca Vermelha

Contran 643

Contran 702

Faixa Amarelo lima-limão fluorescente

Faixa Lateral Caminhão

Faixa Parachoque

Faixa para Capacete

Faixa para Baú

Faixa Veículo Longo

Faixa para Colete Denatran 219

Faixas refletivas especiais para capacete e 
faixas refletivas especiais para baú nas 
cores branca e vermelha.

Clique nos ícones 
e Surpreenda-se 

https://reflectives.averydennison.com/en/home.html


PELÍCULAS REFLETIVAS PARA 
COMUNICAÇÃO VEICULAR

Excelente conformabilidade 
a curvas moderadas.

Resistente a produtos 
químicos.

Qualidade em diferentes 
plataformas de impressão 
digital: (somente em filme 
branco).

Resistência aos raios UV, 
mudanças de temperatura e 

umidade.

Disponível em 2 configurações: 

permanente e removível (Easy Apply). 

Visibilidade da marca 24 
horas: aumenta a aparência 
e a segurança.

Durabilidade: Até 7 anos. 

Várias opções de design: 
podem ser impressas e 
cortadas 

Pode ser removido 
facilmente e de forma limpa.

Aplicação rápida e fácil. 

24

Avery Dennison Série V-8000

Película retrorrefletiva prismática de 
excelente desempenho para aplicações 
em veículos de emergência, utilitários e frotas. 

A solução prismática com flexibilidade ideal para design e 
durabilidade a longo prazo.

Película retrorrefletiva de microesferas de 
    vidro de longa  duração para frotas veículares.

 Excelente para aplicações de imagem e logotipos.

Projetado para conformabilidade excepcional para curvas e 
rebites médios.  

Avery Dennison Série V-4000

Não é necessário selar 
bordas: reduz tempo e 
dinheiro.

 

Medida: 1.22x22.87m

Aplicação rápida e fácil 

Conversão: serigrafía, 
corte e impressão digital.

24
Visibilidade da marca 24 
horas: aumenta a aparência 
e a segurança. 

Camada metálica sólida 
exclusiva: resistente à água, 
poeira e sem perda de 
refletividade devido a 
amassados.

Orientação: Omnidirecional

Durabilidade: 7 anos  
cores padrões e 3 anos
fluorescentes.

V-8000 Branco

V-8005 Azul

V-8007 Verde

V-8008 Vermelho

V-8013 Amarelo limão Fluorescente

V-8014 Laranja Fluorescente

V-4000-350 Laranja

V-4000-650 Azul

V-4000-190 Preto

V-4000-450 Vermelho

V-4000-250 Amarelo

V-4000-101 Branco

reflectives.averydennison.com
Clique nos ícones 
e Surpreenda-se 

Clique
aqui

Clique
aqui

Clique aqui
e assista

https://reflectives.averydennison.com/content/dam/averydennison/reflective-responsive/documents/portuguese/pdb/retroreflective-sheeting/v-8000-pdb-ww-portuguese.pdf
https://reflectives.averydennison.com/content/dam/averydennison/reflective-responsive/documents/portuguese/pdb/retroreflective-sheeting/v-4000-pdb-ww-portuguese.pdf
https://reflectives.averydennison.com/content/dam/averydennison/reflective-responsive/videos/visiflex-portuguese.mp4
https://reflectives.averydennison.com/en/home.html


Se você está produzindo placas de identificação veicular, a Avery Dennison oferece uma completa linha de produtos 
refletivos de tecnologias prismática e de microesferas de vidro que cumprem todas as normas e especificações locais 
e globais, e oferece flexibilidade de impressão, gravação e até mesmo criação digital de imagens.

Considere também a nossa exclusiva tecnologia Secure Mark™, e você terá placas de licença veicular com o mais alto 
nível de segurança e confiabilidade.

Placas de Identificação Veicular

Películas retrorrefletivas Prismáticas Série L-6050
A película L-6050 para placas de identificação veicular retrorrefletiva é um material prismático com um nível superior 
de retrorrefletividade o que permite uma maior segurança a longas distâncias pela sua visibilidade e um ótimo 
acabamento brilhante dando destaque a seu veículo.  Alta flexibilidade para resistir os mais rigorosos
processos de estampagem com inigualável formato de construção em design quadricular que 
conta com marcas de segurança exclusivas com a tecnologia Secure Mark ™ gravadas no 
interior da película que ajuda a evitar falsificação. 

Altamente versáteis, as películas da série L-6050 podem ser estampadas 
através de vários métodos, seja por transferência térmica, impressão de 
tela e ultravioleta, solvente ou tecnologias de revestimento de rolos.

Este material retrorrefletivo com lentes encapsuladas é projetado e 
fabricado para a produção de placas estampadas ou lisas. As películas da 
Série L-3050 também podem incluir impressão personalizada e funções de 
segurança opcionais que são vitais para as exigências governamentais. 
Elas podem ser impressas com ampla variedade de formas, 

seja por transferência térmica, solventes de serigrafia, 

ou tecnologias de revestimento de rolos ou ultravioleta. 

Películas retrorrefletivas de microesferas Série L-3050

reflectives.averydennison.com

Esta película também atende a norma ISO 7591:1982 e Resolução 780:2019 CONTRAN.

As películas da Série L-3050 também cumprem as normas de qualidade ISO 7591 
e LS-300C.e Resolução 780:2019 CONTRAN.

Clique nos ícones 
e Surpreenda-se 

Clique
aqui

Clique
aqui

https://reflectives.averydennison.com/content/dam/averydennison/reflective-responsive/documents/portuguese/pdb/retroreflective-sheeting/l-6050-pdb-ww-portuguese.pdf
https://reflectives.averydennison.com/content/dam/averydennison/reflective-responsive/documents/portuguese/pdb/retroreflective-sheeting/l-3050-pdb-ww-portuguese.pdf
https://reflectives.averydennison.com/en/home.html


Tachas Injetadas em duas blendas poliméricas.
(Alta resistência a impactos)

Elemento Refletivo encapsulado e protegido.
(Excelente visualização de dia ou de noite)

A Avery Dennison possui uma completa linha de tachas para sinalização rodoviária horizontal. Nossos produtos 

atendem e excedem os valores mínimos das especificações ABNT NBR 14636. A tacha injetada Avery Dennison 

série AD-BRite foi desenvolvida para ajudar o traçado das vias e trazer melhorias com relação ao tempo de reação dos 

condutores, principalmente sob condições climáticas de chuvas, pavimentos úmidos e condução noturna.                                                   

reflectives.averydennison.com

                                                 

                                                  

AD-BRite séries 200 Tipo II: lente refletiva com tratamento antiabrasivo (face do material não vítreo)                            

AD-BRite séries 300 Tipo III: lente refletiva com revestimento antiabrasivo (face de vidro)   

Conheça nossa linha de tachas refletivas rodoviárias com pino:   

Simples e fácil de instalar  

(Colas e Pavimentos)

Alta visibilidade a
longas distâncias

Trava Mecânica - As bases de nossas 
tachas foram desenvolvidas para facilitar 
a aplicação da cola: calços na base que 
garantem espaçamento mínimo da 
camada de cola e cavidades no corpo para 
uma maior área de aderência entre a tacha 
e o pavimento.                             

Lentes com alta refletividade para permitir 
sua visualização em longas e médias  
distâncias, com forte resistência ao 
impacto; fabricadas com prismas cúbicos 
colocados em uma regra modular que 
garantem a permanência da refletividade 
de modo a proporcionar um desempenho 
consistente e eficaz.     

Maior durabilidade para vias com VDM 
(volume diário médio) muito alto e tráfego de 
v e í c u l o s  p e s a d o . D e s i g n  ú n i c o 
desenvolvido para cumprir os desafios das 
rodovias atuais e com o propósito de 
resistir ao impacto dos pneus dos veículos 
leves e pesados.    

Performance superior 
para techos críticos 

TACHAS
REFLETIVAS
Avery Dennison

AD-BRite séries 
200 / 300 

Na parte superior externa há um datador (mês/ano) 
para acompanhamento da vida útil de cada tacha.                                

Corpo Injetado, Monodirecional e Bidirecional. 
Lentes com revestimento antiabrasivo com 
opção em vítreo ou não.                               

Clique nos ícones 
e Surpreenda-se 

https://reflectives.averydennison.com/en/home.html
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Sinalização Refletiva
para Postes e Redes
de Distribuição de 
Energia Elétrica

Os Números e Letras refletivas da Avery Dennison são destinados para a Sinalização de redes, postes, estruturas e 

equipamentos voltados para a Distribuição de energia. 

O objetivo é a padronização das redes, identificando nos postes as coordenadas com informações 

básicas, porém, essenciais para melhorar o atendimento da concessionária em caso de eventuais problemas 

técnicos, como por exemplo, a falta de energia, principalmente durante o período noturno onde a visibilidade fica 

prejudicada pela redução da luz natural. 

Especificações:  

Película alfanumérica Tipo X ABNT NBR 14644, constituída tipicamente por microprismas não metalizados, 

indicada para longas, médias e curtas diantâncias conhecida comercialmente como OmniCube   na cor amarelo 

lima limão flourescente com números ou letras impressos na cor preta e devem apresentar desempenho de 

retrorefletividade de acordo com as exigências da Norma ABNT NBR 14644, a durabilidade da película deve ser de 

12 anos.

TM

Clique nos ícones 
e Surpreenda-se 

https://reflectives.averydennison.com/en/home.html


A película UC 900 é um vinil cast com qualidade 

premium, flexível, preto, opaco e projetado para 

utilização em tarjas e legendas para placas de 

s i n a l i za ç ã o  v i á r i a .  O  m a t e r i a l  a t e n d e  a s 

especificações conforme NBR 14644:2021 – Tipo IV. 

reflectives.averydennison.com

Produtos 
Especiais

Avery Dennison AFB 6120WA é uma fita de espuma 

acrílica branca com 2000 µ de espessura coberta em 

ambas as faces com adesivo multifuncional. É 

utilizado para promover a fixação de substratos de 

média e alta energia, incluindo policarbonato, ABS, 

entre outros. Esta fita possui excelente adesividade e 

resistência ao cisalhamento, além de resistir à luz UV 

e altas temperaturas.

AFB 6120WA é indicada para diversas situações 

tanto em ambientes internos quanto externos em

Fita Dupla Face Avery Dennison

Beneficíos:

    Alta adesividade combinada com excelente resistência 
    ao cisalhamento e elasticidade;
    Absorve impactos e distribui de forma uniforme a 
    vibração;
    Alta coesão entre as moléculas da espuma acrílica;
    Resistência à luz UV, umidade e a altas temperaturas;
    Elimina furos, parafusos, pregos, rebites, etc, diminuindo 
    pontos de ferrugem e esforço;
    A fita dupla face promove uma superfície mais lisa e 
    uniforme (estética). 

Frontal: 50,0 µ, vinil cast, opaco.

Adesivo:

Protetor do Adesivo:

Permanente, acrílico

146 g/m2, StaFlat

Características:   

   Carregador em espuma acrílica viscoelástica.
   Estrutura de espuma de células fechadas.
   Liner em polietileno com impressão Avery Dennison,       
   promove facilidade na conversão e resistência.

UC 900 Preto Legenda

aplicações tais como siglas, 

emblemas, sinais, letras 

caixa, painéis de ACM, 

equipamentos de linha 

branca, displays, etc.

Características:

  Excelente durabilidade e performance externa
  Estabilidade dimensional no liner para fácil conversão
  Excelente conversão em plotter
  Excelente resistência a UV, temperatura e umidade
  Durabilidade externa até 10 anos em exposição 
  vertical.

Clique nos ícones 
e Surpreenda-se 

https://reflectives.averydennison.com/en/home.html


Clique no ícone e 
Surpreenda-se

 #AveryDennisonReflectives

https://www.instagram.com/averydennisonbrasil/?hl=pt-br
 https://www.facebook.com/AveryDennisonBr
https://www.linkedin.com/company/avery-dennison-reflective-solutions/
https://reflectives.averydennison.com/en/home.html
https://reflectives.averydennison.com/en/home.html
mailto:refletivos.brasil@averydennison.com
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