
 1

3

Película  
Refletiva Scotchlite  Grau Técnico 

 
 
 
Descrição 
 
A Película Refletiva Scotchlite 3M Grau Técnico, foi desenvolvida para ser aplicada em superfícies de 
substratos, sempre a temperaturas acima de 18 º C. Consiste de milhares de lentes micro esféricas, agregadas a 
uma resina sintética, recobertas por uma plástico transparente e flexível, que lhe confere uma superfície lisa e 
plana, a qual permite apresentar a mesma aparência quer durante o dia quer durante a noite, quando observada 
à luz dos faróis de um veículo. Possui ainda um adesivo sensível a pressão o qual é protegido por um liner de 
papel siliconizado de fácil remoção. São disponíveis em várias cores e  fornecidas em rolos. 
 
Finalidade 
 
A Película Refletiva Grau Técnico, é uma película durável, retrorefletiva e foi desenvolvida para ser 
utilizada na produção de dispositivos para controle de tráfego.  
 
Características 
 
- Fotométricas - Coeficientes de Retroreflexão 
 
Os valores descritos na tabela A são os coeficientes mínimos de retroreflexão e são expressos em Candelas por 
Lux por Metro Quadrado. As medições são efetuadas de acordo com as especificações descritas na norma 
ASTM 810, que descreve o “Método Normal de Prova para obter o Coeficiente de Retroreflexão de uma 
Película Retrorefletiva”. 
 
Tabela A 
Coeficientes Mínimos de Retroreflexão ( Candelas/Lux/M2 ) 

Ângulo de 
Observação 

Ângulo de 
Entrada 

Branca Amarela Vermelha Verde Azul Marrom Laranja 

0,2 -   4 70 50 14,0 9,0 4,0 1 25 
0,2 + 30 30 22 6,0 3,5 1,7 0,3 7 
0,5 -   4 30 25 7,5 4,5 2,0 0,3 13 
0,5 + 30 15 13 3,0 2,2 0,8 0,2 4 

 
Ângulo de Observação ou de Divergência: é o ângulo formado entre o  raio de luz incidente à  uma 
superfície e o raio de luz refletido ou que retorna aos olhos do observador. 
 
 
Ângulo de Entrada ou de Incidência: é o ângulo formado entre o raio de luz incidente à uma superfície e o 
raio retrorefletido. O eixo do raio retrorefletido é um eixo  perpendicular à superfície retrorefletante. 
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Para  as áreas impressas  sobre a película, os coeficientes de retroreflexão  não deverão ser menores do que 
50 % dos valores descritos na tabela A. 
 
- Cor 
 
As cores das películas retrorefletivas  deverão estar de acordo com os valores descritos na Tabela B, 
conforme as especificações descritas na norma ASTM D4956, 
 
Tabela B 
Limites de Coordenadas de Cromaticidade 
 
Cor 

 
X 

 
y 

 
x 

 
y 

 
x 

 
y 

 
X 

 
y 

Lim. 
Reflect.( Y ) 
min     max 

Branca .303 .287 .368 .353 .340 .380 .274 .316 27.0 - 
Amarela .498 .412 .557 .442 .479 .520 .438 .472 15.0 45.0 
Vermelha .613 .297 .798 .292 .636 .364 .558 .352   2.5 12.0 
Azul .144 .030 .244 .202 .190 .247 .066 .208   1.0 10.0 
Verde .030 .380 .166 .346 .286 .428 .201 .776   3.0   9.0 
Marrom .430 .340 .610 .390 .550 .450 .430 .390 4.0 9.0 
Laranja .550 .360 .630 .370 .581 .418 .516 .394 14,0 30,0 
 
A Película Refletiva Grau Técnico  possui um adesivo sensível a pressão, o qual atende aos requisitos dos 
adesivos desenvolvidos para classe 2 das normas da ASTM D4956. O adesivo sensível a pressão é 
recomendado para aplicação manual ou então utilizando um equipamento aplicador de rolos pressionadores. 
Este tipo de adesivo é apropriado para produção rápida de sinais em grande escala. A aplicação da película 
deve ser feita sempre com temperatura acima de 18º C. 
 
Métodos de Testes para o Adesivo e para as Propriedades da Película 
 
A não ser que se especifique de outra modo, as características do adesivo e da película descritas abaixo, se 
aplicam à todos os produtos com lentes inclusas. 
 
- Espessura  Média da Película 
 
    Com Liner  :  0,27 mm 
 
    Sem o Liner : 0, 17 mm 
  
- Armazenamento Normal 
 
     Todas as películas escolhidas para o teste, quer estejam montadas em placas ou não, deverão ser  
     armazenadas por um período de 24 horas à uma temperatura de 23 º C, com umidade relativa de 
     50 %  antes de efetuar os testes. 
 
 
 
 
- Painel Normal de Prova e sua Aplicação 
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     A não ser que se especifique de outro modo, a película refletiva deverá ser aplicada de acordo  
     com as recomendações do fabricante em um painel de alumínio com espessura  mínima de 1 mm 
     padrão 6061-T6, que esteja limpo  e desengraxado ou limpo com um ácido fraco. Para se  
     determinar a qualidade da limpeza dos painéis recomenda-se fazer o teste da quebra d’água ou o 
     teste de remoção brusca da película. 
 
- Método de Teste 
 
1. Adesão 
 
Materiais necessários:  Peso de 800 gramas 
    Tira da  película com 25,4  x 150 mm 
 
Método:   Aplique cerca de 100 mm da tira da película em um painel e coloque-o 
    com a face voltada para baixo. Suspenda o peso  pelo lado livre. 
 
Resultado:   Não deverá descolar mais do que 50 mm após um período de 5 minutos 
 
2. Resistência ao Impacto 
 
Materiais necessários:  Tira da película de 76 x 152 mm 
    Peso de 900 gramas aproximadamente. 
 
Método:   Aplique a película à um painel de prova e acondicione-o. Deixe o peso  
    de 900 gramas cair sobre a superfície do centro da placa.    
 
Resultado:   Não deverá ser observado nenhuma alteração na superfície da película,  
    tão pouco deverá haver indícios de trincas fora da área de 
    impacto. 
 
3. Encolhimento 
 
Material necessário:  Uma folha de película com dimensões de 230 x 230 mm 
 
Método:   Remova o liner protetor da película e coloque-a sobre uma superfície  
    lisa e plana, mantendo o lado do adesivo voltado para cima 
 
Resultado:   Não deverá haver um encolhimento maior  que 0,8 mm após um  

              período de 10 minutos  e não maior  que 3,2 mm após o período 
                                                 de 24 horas. 
 
 
4. Flexibilidade   
 
Material necessário:  Tira da película com dimensões de 2,5 x 152 mm 
 
Método:   Remova o liner protetor da película e aplique uma camada de talco no  
    lado do adesivo. Passe a tira ao redor de um mandril de 1/8 “ de  
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    diâmetro, mantendo o lado do adesivo em contato com o eixo do  
    mandril. 
 
Resultado:   Não deverá ocorrer  quebra ou  trincas na película. 
 
 
5. Brilho 
 
Método:   Deve-se utilizar um medidor de brilho de 85 º, de acordo com a norma  
    ASTM D523. 
 
Resultado:   Não deverá apresentar um índice de brilho inferior a 40. 
 
Utilização 
 
Aplicação 
 
A Película Scotchlite Grau Técnico deve ser acondicionada em um ambiente que permita garantir a 
temperatura mínima de 18 º C, antes de ser aplicada em qualquer substrato. 
 
A maioria das aplicações ocorre de modo satisfatório quando efetuadas em substratos previamente e 
adequadamente  preparados. Os equipamentos e a forma de aplicação são as seguintes: 
 
1. Aplicador Manual de Rolos Pressionadores de 1220 mm de largura. 
 
2. Aplicação Manual, com o uso de roletes de borracha ou espátulas de plástico de 50 mm de largura. 
 
Deve-se remover cerca de 50 a 100 mm do liner protetor do adesivo de uma das extremidades da película, 
expondo o adesivo e posicionando cuidadosamente a película sobre o substrato. Com o auxílio de um rolete de 
borracha ou de uma espátula, comece a “roletar” ou “espatular” a película à medida que o liner for sendo 
retirado. Recomenda-se que a ação de roletar ou espatular no sentido da largura da película, seja sempre 
vigorosa, começando do centro para as bordas. Desta forma, a película deverá  aderir de forma definitiva ao 
substrato. 
 
Para cada finalidade,  há um modo apropriado para a aplicação da película sobre os substratos. 
 
Substratos 
 
O bom desempenho do sinal de controle de tráfego dependerá da qualidade do substrato e da película a ser 
utilizada. 
 
Para a utilização em Sinais de Controle de Tráfego, a maioria das superfícies resistentes ao meio - ambiente, 
rígidas, planas, não porosas, lisas e principalmente limpas, poderão ser utilizadas como substratos para 
aplicação de Películas Retrorefletivas. O substrato mais indicado é o alumínio, devido à sua resistência e 
durabilidade.  
 
 
Processamento por Serigrafia 
 



 5

As Películas Grau Técnico podem ser processadas pelo método de serigrafia, utilizando as Pastas 3M da série 
700. Não é recomenda a utilização de pastas ou tintas não especificadas. O processamento deve ocorrer em 
ambientes com temperatura na faixa de 18 a 27 º C e umidade relativa de 20 a 50 %. Deve ser utilizada  uma 
tela do tipo PE 157.  
 
Processo de Secagem de Películas Serigrafadas 
 
Os sinais processados por Serigrafia devem ser secos por um período de 24 horas, acondicionados em gaiolas. 
Devem ficar separados para permitir a circulação de ar, de modo uniforme. Para secagem em fornos, antes os 
sinais devem ser deixados em gaiolas para secagem ao ar, por um período de 30 minutos. Para aqueles 
processados e aplicados à temperaturas de 80 º C, o período de secagem deve ser de 02 horas. 
 
Corte 
 
As películas Grau Técnico podem ser recortadas utilizando  serra de fita, guilhotina, através de plotter 
eletrônico ou  manualmente através de  moldes apropriados.  
 
Importante: 
 
Sempre que possível,  utilizar  películas do mesmo lote de fabricação na montagem de um sinal que 
contenha duas ou mais partes de películas da mesma cor, garantindo desta forma, a aparência uniforme 
das cores quer durante o dia quer durante a noite. 
 
Fita de Pré - Espaçamento ou Papel Máscara 
 
Utilize a fita de pré - espaçamento ou papel máscara como um suporte para o corte das películas em plotters ou 
para o corte de letras, números ou símbolos com o uso de moldes como meio de facilitar e tornar mais rápido e 
preciso a aplicação de legendas. Também podem ser utilizadas para proteger a superfície durante a pintura ou 
para ajudar na aplicação manual de pedaços grandes ou irregulares de película. 
 
Vedação das Bordas e  Aplicação de Verniz 
 
Para a vedação das bordas de letras pré - cortadas, quando utilizadas em áreas altamente industrializadas pode 
ser utilizado o Vedador de Bordas Scotchlite 741 da 3M, que é um liquido transparente e incolor e foi 
desenvolvido especialmente para esta finalidade. 
 
Não é recomendável a aplicação de Verniz sob a superfície da película Grau Técnico. O verniz pode afetar 
a refletividade, causar manchas e reduzir a vida útil da película. 
 
Limpeza 
 
Placas com sinais que necessitam limpeza, deverão ser molhados antes com bastante água, para em 
seguida serem esfregadas com uma esponja macia ou com uma vassoura de pelos macios embebidos 
com uma solução detergente suave. Evitar esfregar com muito vigor para não arranhar o sinal, em 
seguida enxaguar com bastante água. NÃO UTILIZAR SOLVENTES PARA LIMPAR OS SINAIS. 
 
Armazenagem 
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com temperaturas entre 18 e 24 º C e umidade relativa de 30 a 50 %. Deverão ser utilizadas dentro do 
período de 01 (um As películas Scotchlite da 3M, devem ser armazenadas em locais frescos e secos, de 
preferência) ano após a data da compra registrada em nota fiscal.  
 
Quando dispostas em rolos, estes devem ser armazenados sempre na horizontal, de preferência dentro de suas 
embalagens originais. Rolos parcialmente utilizados, também  devem ser armazenados dentro de suas 
embalagens ou mantidos suspensos na horizontal por um suporte traspassado por dentro de seus tubos. 
 
Películas já recortadas e não processadas devem ser mantidas sobre uma superfície plana. Os sinais prontos e 
aplicados em seus substratos deverão ser armazenados sempre na vertical. 
 
Os sinais processados por serigrafia devem ter suas superfícies protegidas por um papel siliconizado;  o lado 
brilhante ou tratado deve ser voltado para a superfície do sinal. Espaçadores como espuma ou isopor devem 
ser utilizados para separar um sinal do outro. Sinais de dupla face devem ser protegidos do mesmo modo; a 
face siliconizada do papel deverá proteger ambos os lados do sinal. 
 
Evite a colocação de fitas para amarração e não empilhe os sinais de modo que possa haver excesso de 
pressão sobre suas superfícies processadas. Empacote ou embale os sinais prontos para despacho de modo à 
impedir a sua movimentação. 
 
 
 ARMAZENE  OS SINAIS PRONTOS E EMBALADOS, SEMPRE NA VERTICAL. 
 
Não deixar  as embalagens expostas à umidade. Caso isto ocorra, abri-las  imediatamente e esperar até que os 
sinais sequem. 
 
Instalação 
 
A 3M recomenda  a utilização das Fitas VHB  para a aplicação da placa de sinalização ao seu suporte e este ao 
poste de sustentação. 
 
As Fitas  VHB têm a vantagem de substituir rebites, parafusos ou garras, proporcionando:  
 

- Adesão forte o suficiente para substituir parafusos , porcas, rebites, grampos e métodos     
similares    de fixação. 

 
 - Melhoria da estética por ser  invisível após a aplicação. 
 
 - Redução da espessura da chapa utilizada, redução de custo. 
 

- Adesão com segurança de materiais diferentes como metais e não metais, assimilando as     
diferentes dilatações térmicas. 

 
 - Reduz o tempo de montagem. 
 
Desempenho da Película após a Aplicação 
 
O desempenho da Película Scotchlite Grau Técnico, irá depender da seleção e preparação do substrato, 
juntamente com as recomendações quanto aos procedimentos a serem seguidos durante a aplicação, da área 
geográfica, das condições de exposição e principalmente de sua manutenção. A Película Refletiva Scotchlite 
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Grau Técnico apresenta durabilidade de 7 anos, com retenção de refletividade de acordo com a norma NBR 
14644 quando aplicada em condições normais, vertical e estacionária.  
 
Consulte sempre o Dpto.de Serviços Técnicos caso alguma anormalidade seja notada antes, durante e ou 
após a aplicação das Películas Refletivas Scotchlite Grau Técnico.  
 
Dúvidas e demais esclarecimentos, entrar em contato com o Dpto. de  Serviço Técnico através do telefone 
(019) 3838-6908, Fax (019) 3838-6979. 
 
Dpto. Serviços Técnicos 
Maio 2002 


