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Descrição 
A Película Super Retro Refletiva Scotchlite Grau 
Diamante Cúbico (GD3) é composta por elementos 
de lentes prismáticas, completamente cúbicos. Ela 
é parte de uma família de produtos requeridos para 
a produção e imagem de sinais de controle de 
tráfego. A película foi desenvolvida para 
apresentar níveis de brilho refletivo maiores do 
que as películas com tecnologia de esferas de 
vidro e as compostas por microprismas não 
cúbicos. Aplicada em substratos propriamente 
preparados, a película apresentará alta 
durabilidade. A película série 4000 está disponível 
nas cores listadas abaixo. 

Código do 
Produto 

  Cor 

4090 Branco 
4091 Amarelo 
4092 Vermelho 
4095 Azul 
4097 
4081 
4083 
4084 

Verde 
Amarelo Fluorescente 
Amarelo Lima Limão Fluoresc. 
Laranja Fluorescente  

Fotometria 
Cor Diurna (x,y,Y) 
As coordenadas de cromaticidade e fator de luminância 
total da película refletiva estão de acordo com a Tab. 1. 
Teste de Cor 
Os valores devem ser determinados em um 
espectrocolorímetro HunterLab Labscan 6000 0/45 
com opção CMR 559 ou equivalente. As medidas 
devem ser feitas de acordo com a norma ASTM E-308 
para o observador à 2o. Os quatro pares de coordenada 
de cromaticidade determinam a aprovação da cor nos 
termos do sistema colorimétrico padrão CIE 1931, com 
iluminação padrão D65. 
 
Coeficientes de Retro reflexão (RA) 
Os valores expressos na Tab. 2 são os valores mínimos 
do coeficiente de retro reflexão expressos em candelas 
por lux por metro quadrado (cd/lux/m2). 
 
Teste para o Coeficiente de Retro reflexão 
A conformidade com os requerimentos de retro 
reflexão deve ser determinada por método instrumental 
de acordo com a norma ASTM E-308. Pela E-308, os  
valores expressos na Tab. 2 são as médias dos valores 
de 0 e 90o de orientação. 
 

Tabela 1 – Limites das Coordenadas de cromaticidade da CIE para película nova. 
1 2 3 4 Lim. Y (  % ) Cor x Y x y X y X y Min Max 

Branca .305 .305 .355 .355 .335 .375 .285 .325 40 - 
Amarela .487 .423 .545 .454 .465 .534 .427 .483 24 45 
Vermelha .690 .310 .595 .315 .569 .341 .655 .345 3 15 
Azul .078 .171 .150 .220 .210 .160 .137 .038 1 10 
Verde .030 .398 .166 .364 .286 .446 .201 .794 3 9 
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Tabela 2 – Coeficientes Mínimos de Retro reflexão (cd/lux/m2). 

(RA) 
cd/lx/m2 

(RA) 
cd/lx/m2

(RA) 
cd/lx/m2 

(RA) 
cd/lx/m2

(RA) 
cd/lx/m2

(RA) 
cd/lx/m2 

(RA) 
cd/lx/m2 

(RA) 
cd/lx/m2 Ângulo  

Observação 
(°)1 

Ângulo 
Entrada 

(°)2 Branca Amarela Vermelha Verde Azul Fluoresc. 
Amarelo  

Fluoresc. 
Laranja 

Fluoresc. 
Amarelo 

Lima 
Limão 

-4 570 425 114 57 45 340 200 455 0.2 +30 215 160 43 21 28 130 75 170 
-4 400 300 80 40 32 240 140 320 0.5 +30 150 112 30 15 16 90 52 120 
-4 120 90 24 12 9 72 42 96 1.0 +30 45 34 9 4.5 6 27 16 36 

1. Ângulo de entrada: O ângulo formado entre o eixo de iluminação e o eixo perpendicular à superfície da película refletiva. 
2. Ângulo de observação ou divergência: O ângulo formado entre o eixo de iluminação e o eixo de observação.   
 
Tabela 3 – Fator de Luminância Fluorescente Mínimo. 
 

Cor 
 

Período 
Garantia 

Fator de Luminância Fluorescente  
Mínimo 
YF % 

Fator de Luminância Fluorescente 
Total Mínimo 

YT % 
Amarelo 

Fluorescente 
 

07 anos 
 

20% 
 

45% 
Amarelo Lima Limão 

Fluorescente 
 

07 anos 
 

20% 
 

60% 
 
RA para Cores Impressas e Filmes Overlay 
Para áreas impressas com a pasta transparente da 
série 880 em película branca, ou laminadas com o 
EC Film série 1170 de acordo com as 
recomendações 3M, a razão de RA da cor utilizada 
para RA da cor branca deve ser de 70% da RA 
listada da cor integral da Tab. 2 e a cor deve estar 
em conformidade com a Tab.1. 
 
Adesivo 
A película série 4000 tem adesivo sensível à 
pressão, recomendado para temperatura de 
aplicação ambiente. A temperatura mínima de 
aplicação é de 18ºC. 
 
Métodos de teste do adesivo e filme 
 
Painéis padrões para teste 
A menos que especificado de outra forma, a 
película refletiva deve ser aplicada de acordo com 
as recomendações do fabricante em superfícies de 
alumínio 6061-T6, 5052-H38 ou equivalentes, 
desengraxadas, lisas e com espessura mínima de 
1,6 mm. A ausência de contaminação dos painéis  

de teste deve ser confirmada pelo teste de quebra 
de gotas de água ou teste de remoção de fita 
adesiva. 
 
Propriedades 
Condicionamento - antes do teste, todos os painéis 
de teste, montados ou não, devem ser 
acondicionados por 24 horas à 23ºC ± 1ºC e 50% 
± 4% de umidade relativa. 
 
1. Adesão 
Teste de Carga (0.8 kg): Aplicar 10 cm de uma tira 
de 2,54 x 15 cm, acondicionar o painel com a face 
para baixo e suspender o peso de teste na face 
livre. 
Requerimento: não mais que 05 cm de 
descascamento em 05 minutos. 
 
2. Resistência ao impacto 
Método: Aplicar a película a um painel padrão de 
7,6 cm x 15,2 cm e acondicioná-lo. Submeter a 
película a um impacto de 5,7 N/m de acordo com a 
Norma ASTM D-2794. 
Requerimento: Ausência de separação do painel 
ou rachaduras na área fora do impacto. 
 



3. Encolhimento 
Método: Após o acondicionamento de amostras de 
22,9 cm x 22,9 cm, remova o liner e posicione a 
amostra em uma superfície plana, com a face do 
adesivo voltado para cima. 
Requerimento: encolhimento máximo de 0,8 mm 
em 10 minutos ou 3,2 mm em 24 horas, em 
qualquer dimensão. 
 
4. Flexibilidade 
Método: Após o acondicionamento de amostras de 
2,54 cm x 15,24 cm, remova o liner e pulverize 
talco sobre o adesivo. Em condições padrão, 
contorne um mandril de 3,2 mm (1/8”) com a 
película durante 01 segundo, tendo a face do 
adesivo voltada para o mandril”. 
Requerimento: Não haver quebra, delaminação ou 
descascamento. 
 
5. Brilho 
Método: Testar de acordo com a norma ASTM D-
523, usando um medidor de brilho a 85º. 
Requerimento: Taxa maior que 50. 
 
Método de Fabricação de Sinais 
 
Aplicação 
A película refletiva GD3 série 4000 tem adesivo 
sensível à pressão e deve ser aplicada ao substrato 
do sinal a temperatura mínima de 18ºC utilizando-
se um dos seguintes métodos: 

- rolo compressor mecânico de borracha 
- rolo compressor manual de borracha 

 
Aplicação Manual 
A aplicação manual é recomendada apenas para 
letras e símbolos. A aplicação de película série 
4000 para sinais inteiros ou módulos deve ser feita 
com um rolo laminador mecânico ou manual, para 
que se tenha uma aparência mais uniforme. 
 
Emendas 
A película série 4000 pode ser emendada quando 
mais de um pedaço da película é usado em um 
substrato. As extremidades de cada pedaço não 
devem encostar uma na outra, e um espaçamento 
de 1,6 mm é indicado. Este procedimento se torna 
necessário para impedir o empenamento da 
película, pois podem ocorrer pequenas expansões 
no seu dimensional em caso de condições 
extremas de temperatura e umidade. 

As bordas podem ser seladas utilizando a pasta 
3MTM 880I clear, utilizando um pincel fino de 
pintura. 
 
Sinais com dupla face 
A película série 4000 na primeira face deverá ser 
protegida com uma esponja ou filme fino de 
borracha, antes de ser passada pela segunda vez no 
rolo compressor, caso a parte inferior desta seja 
metálica. 
 
Substratos 
Para uso em sinais de tráfego é recomendada a 
aplicação da película em painéis lisos de alumínio, 
para proporcionar a máxima durabilidade. Os 
usuários devem avaliar a adesão e a durabilidade 
do sinal em outros substratos. A película refletiva 
GD3 foi projetada para aplicação em superfícies 
planas. Em qualquer utilização que requeira um 
raio de curvatura menor que 12,7cm (5”), a 
película deve ser apoiada por pinos ou rebites. 
Substratos plásticos não são recomendados onde a 
performance ao choque frio é essencial. Falhas de 
sinal causadas pelo substrato ou por preparação 
imprópria da superfície de aplicação não são de 
responsabilidade da 3M. 
Não é recomendada a pintura eletrostática para 
posterior aplicação da película refletiva, pois 
poderá ocasionar problemas de aderência. 
 
Processamento por Serigrafia 
A película série 4000 pode ser serigrafada antes ou 
depois de aplicada ao sinal de tráfego, utilizando-
se a pasta serigráfica série 880I. A pasta pode ser 
processada entre temperaturas de 16ºC a 38ºC, 
com umidades relativas entre 20% e 50%. 
Recomenda-se a utilização de malha  
PE 157 (62 fios/cm). 
A 3M não se responsabiliza por falhas em textos, 
símbolos ou fundos ocorridos com materiais de 
outros fabricantes ou produtos 3M que não o 
recomendado (Exemplo: Aplicação de Verniz). 
Deve-se evitar a flexão ou dobra da película 
série 4000 antes e depois do processamento 
serigráfico para eliminar a possibilidade de 
quebra por manipulação inadequada. 
 
Corte e Emparelhamento 
A película pode ser cortada manualmente ou por 
meio de gabaritos, uma de cada vez e cortada por 



serra de banda ou guilhotina. Como em todas as 
películas refletivas, quando duas ou mais partes 
são usadas lado a lado em um sinal, as cores 
devem ser igualadas para assegurar uma aparência 
de cor uniforme durante o dia e a noite. 
Equipamentos de corte, tal como guilhotina e 
lâminas metálicas que possuam placas de pressão 
sobre a película, podem danificar a óptica da 
mesma. O uso de um acolchoamento e o corte 
cuidadoso sobre a película reduzirá sensivelmente 
os danos. O empilhamento máximo para corte da 
película série 4000 é de 50 folhas (38 mm de 
altura). 
Painéis múltiplos deverão ter todos os módulos 
orientados na mesma direção, para que tenham 
aparência uniforme em todas as condições de 
visibilidade (padrão de selagem dos microprismas 
voltados para a mesma direção). 
De um modo geral, a selagem das bordas não é 
necessária. A contínua exposição das partículas de 
pó no ar pode fazer com que estas fiquem 
incrustadas nas células cortadas ao longo da borda 
da película. Isto, porém, não deverá ter efeito 
adverso sobre a performance do sinal. Caso o 
usuário deseje efetuar a selagem das bordas, deve-
se utilizar a pasta 3MTM 880I clear, aplicando-a 
com um pincel fino de pintura. 
 
Limpeza  
Os sinais que requeiram limpeza deverão ser 
molhados e então lavados com uma solução de 
detergente neutro e esfregados com uma esponja 
ou escova não abrasiva. Evite pressão, pois poderá 
danificar a face do sinal. Não use solventes para a 
limpeza do sinal. 
 
Armazenamento e Empacotamento 
A película série 4000 deve ser armazenada em 
local fresco e seco, preferencialmente entre 18ºC a 
24ºC e 30% a 50% de umidade relativa. Deve ser 
utilizada no período de um ano após a compra. 
Os rolos devem ser estocados horizontalmente na 
embalagem. Rolos parcialmente utilizados devem 
ser retornados à embalagem ou suspensos 
horizontalmente pela canela. Folhas não 
processada devem ser armazenadas em forma 
plana. Sinais terminados devem ser armazenados 
sobre as bordas. 
Pacotes de sinais terminados devem incluir 
arruelas de nylon para a montagem. 

Sinais processados por serigrafia devem ser 
protegidos com o liner da própria película ou com 
papel SCW 568 com a face lisa voltada para a face 
do sinal e embalados com plástico bolha. Sinais de 
dupla face deverão ter ambas as faces protegidas, 
bem como sinais serigrafados e não montados. 
Evite empacotamentos que coloque sinais sob 
pressão. Empacote de acordo com padrões 
aceitáveis para prevenir movimentações e 
arranhões. Armazene as embalagens 
verticalmente. 
Os painéis terminados devem permanecer secos 
durante o armazenamento e transporte. Se os sinais 
empacotados ficarem úmidos, desembalar 
imediatamente e deixá-los secar.  
 
Instalação 
Recomenda-se o uso de arruelas de nylon entre as 
cabeças de todos os elementos de fixação 
(parafusos e porcas) e a película para protegê-la da 
torção 
 
Considerações Gerais de Performance 
A durabilidade da película refletiva GD3 série 
4000 dependerá da seleção e preparação do 
substrato, o uso de acordo com as recomendações 
de aplicação, área geográfica, condições de 
exposição e manutenção. 
A máxima durabilidade da série 4000 pode ser 
esperada em aplicações sujeitas à exposição 
vertical, em substrato estacionário e aplicadas 
sobre superfícies de alumínio de acordo com as 
recomendações da 3M. 
O usuário deverá avaliar a performance de 
qualquer substrato não metálico para a fabricação 
de sinais de tráfego com a série 4000. 
Aplicações em superfícies excessivamente ásperas 
ou não resistentes às intempéries ou exposição em 
condições severas e incomuns podem encurtar a 
performance da película. 
Quando utilizadas de acordo com as 
recomendações da 3M, a pasta serigráfica série 
880I proverá performance compatível com a das 
películas refletivas de cores respectivas. Diluição 
de cores e condições atmosféricas em certas 
regiões geográficas pode causar redução de 
durabilidade. 
 
 
 



Garantia 
 
A 3M garante que a película refletiva GD3 série 
4000, comercializada pela 3M do Brasil Ltda para 
ser utilizada no Brasil como um dos componentes 
de sinais de controle de tráfego, se mantém efetiva 
e atende os valores mínimos de coeficiente de 
retro refletividade pelo período de determinado em 
acordo com as condições relacionadas na Tab. 04. 
 
Tabela 04 – Porcentagem Mínima de Retenção de 
RA: 
 
Garantida pelo período de 12 anos (cores: branco, 
amarelo, vermelho, verde e azul). 
Período de Garantia Retenção mínima de RA 
Acima de 07 anos 
Acima de 12 anos 

80% 
70% 

 
Garantida pelo período de 07 anos (cores: 
Amarelo Fluorescente e Amarelo Lima Limão 
Fluorescente). 
Período de Garantia Retenção mínima de RA 
Acima de 05 anos 
Acima de 07 anos 

80% 
70% 

 
Garantida pelo período de 03 anos para a cor 
Laranja Fluorescente, com retenção mínima de RA 
de 50% do valor determinado na Tab.2. para 0,2° x 
-4° de angularidade de observação e de entrada. 
 
* As porcentagens de retenção de RA valem para todas as 
geometrias apresentadas na Tabela 02 e devem ser medidas 
de acordo com a ASTM E-810. 
** Todas as medições devem ser feitas após limpeza de 
acordo com os procedimentos recomendados pela 3M. 
 
Condições 
Tais falhas deverão ser somente resultado de 
defeitos de fabricação da película GD3 e não  
relativas às causas externas, tais como: aplicação 
ou instalação imprópria, problemas de manuseio, 
manutenção, uso de pastas serigráficas 
inadequadas, filmes e outros produtos não 
fabricados pela 3M, falha do substrato, exposição 
a produtos químicos, abrasão, colisão, vandalismo 
e outros danos físicos. A 3M se reserva o direito 
de determinar o método de reposição. As  
 
 

reivindicações somente serão atendidas se o 
material utilizado estiver  em conformidade com a  
nota fiscal 3M, em suas devidas quantidades. O 
período de garantia se inicia no momento da venda 
do produto, conforme comprovado pela nota fiscal 
3M. As reivindicações somente serão atendidas se 
forem notificadas durante o período de garantia, 
com as devidas informações fornecidas à 3M, que 
se reserva o direito de verificar as causas da falha. 
 
Limitações e Responsabilidades 
 
As responsabilidades da 3M, no período de 
garantia, se limitam à reposição do material como 
indicado neste boletim, e a 3M não assume 
nenhuma responsabilidade por danos incidentais 
ou conseqüenciais, como perda de lucro, negócios 
ou rendimentos de qualquer maneira relacionados 
ao produto, não obstante a teoria legal em que a 
reivindicação é baseada.  
ESTA GARANTIA SUBSTITUI TODAS OUTRAS, 
EXPRESSAS OU TÁCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE 
LIMITANDO AS GARANTIAS IMPLÍCITAS À QUE O 
PRODUTO É DESTINADO E QUALQUER OUTRA 
GARANTIA IMPLÍCITA QUE RESULTE EM DESVIO 
DE SUA DISTRIBUIÇÃO, FUNCIONAMENTO, USO OU 
COMERCIALIZAÇÃO. 
 
Para maiores informações ou assistência 
técnica, entre em contato com o Linha Aberta 
3M – 0800-132333. 
 
 
 
 
 
Visite nosso Website: www.3M.com.br 
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