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Película Refletiva 
Grau Técnico Prismático Avançado 
Série 7930 com adesivo sensível a pressão 
Atende e Supera o Tipo I da ABNT NBR14644:2013    

    

 

 

Descrição:Descrição:Descrição:Descrição:    

3M ™ Grau Técnico Prismático Avançado Série 7930 atende o Tipo I da ABNT NBR14644:2013 e é uma película 
retroreflexiva microprismática não-metalizada, com adesivo sensível a pressão, projetada para produção de sinais 
de controle de tráfego que são expostos verticalmente em ruas e rodovias. A tecnologia de micro-vedação original 
da Series 7930 resulta em uma aparência visual mais uniforme e uma cor de base mais branca em comparação com 
outros produtos prismáticos ou esferas de vidro. Quando aplicado ao substrato adequadamente, a película Série 
7930 fornece refletividade e durabilidade de longo prazo. 
    
As películas 7930 estão disponíveis nas seguintes cores: 
    
    
Cor                                CódigoCor                                CódigoCor                                CódigoCor                                Código    
Branco                             7930    
Amarelo                           7931 
Vermelho                         7932 
Laranja                             7934 
Azul                                  7935 
Verde                               7937 
Marrom                           7939 

 

MétodosMétodosMétodosMétodos    de fabricação de sinaisde fabricação de sinaisde fabricação de sinaisde fabricação de sinais::::    

A    película da série 7930 incorpora um adesivo sensível a pressão e deve ser aplicado ao substrato do sinal a uma 
temperatura de 18°C ou superior por qualquer um dos métodos a seguir. Se a temperatura da película estiver inferior 
a 18°C, condicione a mesma entre 18 e 24°C por pelo menos 24 horas.    
Rolo aplicador manualRolo aplicador manualRolo aplicador manualRolo aplicador manual – Veja Folder Informativo 1.6. 
A aplicação manual é recomendada somente para as legendas e diagramações. As aplicações de películas para 
sinais completos ou fundos de sinais devem ser feitas com um laminador de rolo mecânico ou manual. Veja Folder 
Informativo 1.5 para maiores detalhes. Isto é mais notado em cores mais escuras. Para obter aparência visual 
uniforme, mesmo quando observado de perto, um laminador de rolo deve ser usado.  
Todas as legendas e bordas aplicadas diretamente DEVEM ser cortadas em todas as emendas dos substratos e 
pressionadas (com espatula) nas junções. 
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Emendas 
As películas da série 7930 devem ser emendadas de topo (não sobrepor) quando mais de uma peça de película é 
usada no mesmo substrato. Os topos das películas não devem se tocar na emenda, uma folga de no mínimo 1,6mm é 
aceitável. Isto é para prevenir formação de ondas conforme a película expandir ao ser exposta a extremos de 
umidade e temperatura. Para aplicação nos dois lados do substrato, a película do lado oposto, deve ser protegida do 
contato direto com o rolo rígido do laminador, deverá ser usado uma película macia para proteção. 

 
 
Substratos 
Para uso em sinais de tráfego, a aplicação do produto é limitada a alumínio (veja Folder Informativo 1.7), aço 
galvanizado e ACM propriamente preparados. Série 7930 é projetado principalmente para aplicações em 
superfícies planas, mas também pode ser adequado para simples curvas, tais como um tubo. Qualquer utilização 
que exige um raio de curvatura inferior a 127mm deve também ser suportada por meio de rebites ou parafusos. OS 
substratos de plástico não são recomendados quando exposição ao frio for necessário. 
O uso das películas da série 7930 aplicadas em substratos não indicados é de responsabilidade do consumidor, que 
deve avaliar cuidadosamente a adesão e durabilidade. Os substratos com superfície de baixa energia pode exigir 
preparação adicional, como tratamento corona, abrasão mecânica ou uso de promotores de adesão (Primer) antes 
da aplicação. 
 
Falhas do sinal causadas por aplicação em substrato não indicadas ou impróprias preparações de superfície, ou uso 
da película e conservação das mesmas com relação aos substratos diferentes do boletim técnico, não são de 
responsabilidade da 3M.  
 
 

Serigrafia 
 A Série 7930 pode ser usada em sinais de trânsito impressos por serigrafia antes ou depois da montagem sobre um 
substrato de sinal, usando as pastas serigráficas 3M ™ Série 880N ou Série 880I. Nas Séries as quais deveram ser 
processadas a temperaturas entre (16 e 38ºC) com umidade relativa entre 20 e 50%. Uma tela com malha PE 157. 
Não é necessário uma cobertura ou revestimento transparente. O uso de outras séries não é recomendado. Alguns 
cuidados devem ser tomados para evitar flexionar a película durante o manuseio, antes e especialmente após a 
impressão para eliminar a possibilidade de rachaduras por técnicas de manejo inadequadas. 
Para as películas brancas pintadas com as pastas 3M translúcidas, a refletividade (Ra) das áreas coloridas deverão 
ficar acima do valor mínimo (Ra) especificada na Tabela A para a mesma cor correspondente. 

 
 
Montagem por recorte 
A película pode ser cortada manualmente ou através de uma ferramenta ou plotter com força mínimo de 500gf, 
uma película de cada vez, ou várias delas empilhadas em guilhotina. A película da Série 7930 pode ser cortada 
manualmente em qualquer um dos lados com um estilete ou outra ferramenta manual afiada como todas as películas 
refletivas, quando dois ou mais pedaços de película estiverem sendo usado lado a lado em um sinal, estes devem ser 
combinados para garantir uma aparência uniforme tanto durante o dia como a noite. Os equipamentos de corte 
como guilhotinas e cortadeiras manuais, que pressionam as películas durante o corte, podem esmagar os prismas. 
Deve-se acolchoar as pegas e aliviar a pressão para reduzir significativamente o esmagamento. A altura de 
empilhamento máximo para corte da película da Série 7930 é de 50 folhas.  
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Linhas de fabricação 
A fabricação de películas prismáticas resulta em linhas presentes no produto. As linhas de fabricação da Series 7930 
podem ser visíveis na bancada, porém não serão observáveis na estrada, quer à luz do dia ou durante a noite, sob 
condições típicas de utilização (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Figura 1 – Linhas de Fabricação 
 

 
Limpeza 
Os sinais que requerem limpeza devem ser lavados com água, com uma solução de detergente neutro e esfregado 
com uma esponja macia. Evite aplicar grande pressão que danifique a superfície do sinal. Lave com água 
imediatamente após a limpeza. Não use solventes para limpar os sinais. 
 
 

Estocagem e empacotamento 
A Película Série 7930 deve ser estocada em uma área fria e seca, preferencialmente entre 18-24°C e 30-50% de 
umidade relativa e deve ser aplicada dentro de um ano da data de compra. Os rolos devem ser estocados 
horizontalmente na caixa. Os rolos parcialmente utilizados devem voltar para a caixa ou serem armazenados 
suspensos por um bastão atravessado no tubete. As folhas das películas não utilizadas, devem ser estocadas em 
lugar plano. Os sinais acabados e substratos revestidos devem ser estocados na posição vertical sobre sua borda. 
As películas impressas devem ser protegidas com um liner ou o papel de proteção SCW568, colocar o lado 
brilhante do papel protetor virado contra a face do sinal e calce a face do sinal com espuma de empacotamento de 
células fechadas. Os sinais dupla face necessitam ter o lado brilhante do papel protetor virado contra cada face do 
sinal. 
As faces de sinais serigrafados não montados necessitam ser armazenados planos e com o papel protetor SCW568 
entre eles com o lado brilhante voltado contra a face do sinal. 
Evite amarrar, encaixotar ou empilhar sinais. Os pacotes para transporte devem evitar que os sinais tenham atrito 
entre si. Estoque os pacotes de sinais em ambientes internos e em pé, sobre suas bordas. 
Os painéis ou sinais acabados devem permanecer secos durante o transporte e estocagem. Se o pacote do sinal 
começar a umedecer, desempacote imediatamente e deixe-os secar. Veja boletim informativo 1.11 sobre instruções 
de empacotamento para estoque e transporte. 
 
Falhas do sinal causadas por estocagem e empacotamento não indicados ou impróprias, além do uso da película e 
conservação das mesmas com relação aos estoques e embalagens que não estiverem de acordo com o boletim, não 
são responsabilidade da 3M.  
 
 

 
Instalação 
Arruelas de nylon são recomendadas entre as cabeças de todos os prendedores (tais como as cabeças do parafuso, 
ou as porcas) para proteger a película da ação de torção das cabeças de parafuso. 
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Informações de Segurança e Saúde 
Leia todas as indicações de perigos de segurança, precauções e primeiros socorros encontrados na folha de dados 
de segurança do material e/ou etiqueta de produtos químicos antes de manusear ou usar. 
 
 

Considerações Gerais de Desempenho 
O coeficiente mínimo de retroreflexão, limites cromáticos e fator de luminância diurna (Y%) para a película 
prismática  da Série 7930 são fornecidos na tabela A e na tabela B, respectivamente. 
A durabilidade da película refletiva da Série 7930 irá depender inicialmente da seleção e preparação do substrato, 
conformidade procedimentos de aplicação recomendados, região geográfica, condições de exposição e 
manutenção. A película Grau Técnico Prismático Avançado pode ser esperada para prover desempenho satisfatório 
por 5 a 7 anos quando processadas com componentes combinados 3M tintas e filmes, dependendo das condições 
climáticas do local de instalação. A máxima durabilidade das películas da série 7930 deve ser esperada em 
aplicações à exposição em objetos verticais estacionários quando processadas e aplicadas a alumínio ou aço 
galvanizado corretamente. O usuário deve determinar a compatibilidade de qualquer substrato não metálico. 
As aplicações em superfícies sem primer, excessivamente ásperas, ou não resistentes ao intemperismo, ou 
exposições a condições de uso severas ou incomuns podem encurtar o desempenho de tais aplicações. 
Os sinais aplicados em regiões montanhosas que são cobertos por neve por longos períodos podem também ter a 
sua durabilidade reduzida. As pastas de serigrafia 3M, quando utilizadas de acordo com as recomendações 3M, são 
geralmente esperadas em fornecer desempenho comparado a películas refletivas coloridas. A diluição de cor e 
condições atmosféricas em certas regiões geográficas pode resultar em redução de durabilidade. 
As inspeções periódicas e limpezas regulares dos sinais são fortemente recomendados no intuito de ajudar a 
estabelecer sua própria expectativa eficaz de vida, além do período de garantia. 
 
 
Tabelas conforme Norma ABNT NBR14644:2013 
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Limitações e Responsabilidades  
As responsabilidades da 3M no período de garantia se limita a reposição do material, desde que comprovada por 
validação técnica em campo, e que todos os cuidados descritos neste boletim, foram tomados. A 3M não assume 
nenhuma responsabilidade por danos incidentais ou consequenciais, como perda de lucro, negócios ou rendimentos 
de qualquer maneira relacionados ao produto, não obstante a teoria legal em que a reivindicação é baseada.  
 
 

Referência Bibliográfica 
PB880I 3M™ Process Color Series 880I 
PB880N 3M™ Process Color Series 880N 
IF 1.5 Hand Application Instructions 
IF 1.6 Instructions for Hand Squeeze Roll Applicator 
IF 1.7 Sign Base Materials 
IF 1.8 Color Application Instructions 
IF 1.11 Storage Maintenance, and Removal Instructions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA 
LIGUE: 

FALE COM A 3M: 

0800 1323333 
Falecoma3m@mmm.com 

Internet:Internet:Internet:Internet:    

www.3m.com/sinalizacaowww.3m.com/sinalizacaowww.3m.com/sinalizacaowww.3m.com/sinalizacao 


