
Como e onde aplicar 
a faixa refletiva

em apenas 4 passos.

DM REFLETIVOS ®



Passo 1

Recomenda-se o uso de um pano limpo, água e detergente.
Faça movimentos circulares para retirar toda a sujeira do local.
Depois, borrife álcool e passe novamente o pano.
Aguarde até que o local esteja completamente seco.

Limpe a superfície onde a faixa será aplicada.



Passo 2

Marque o local escolhido.
Retire aproximadamente 3 cm da película
protetora (liner). Cuidado para não encostar na
parte adesiva da faixa.
Posicione-a corretamente.

É hora de aplicar a faixa.



Passo 3

Cole os 3 cm que estão sem a película protetora.
Com a outra mão, retire o restante da película
enquanto aplica a faixa com a ajuda de uma
espátula. 

Fixação da faixa.



Passo 4

Para evitar a formação de bolhas de ar,
recomenda-se pressionar novamente a faixa
com uma espátula.
Movimente para cima e para baixo e dê maior
atenção para as bordas da faixa.

Melhore a aderência da faixa.



E a faixa do para-choque?

Retire as películas protetoras das duas pontas.
Cole a partir do centro para as extremidades do para-choque,
pressionando com a espátula de modo uniforme durante a aplicação.
Conforme o esquema abaixo:

Você deve seguir os mesmos passos. 
A única dica é marcar o centro do para-choque antes de aplicar.

CENTRO DO 
PARA-CHOQUE

PUXAR PARA AS EXTREMIDADES

PUXAR PARA AS EXTREMIDADES



Onde?

As faixas refletivas devem delinear as
extremidades do veículo, cobrindo, no mínimo,
33% da extensão das bordas. Para atender a
essa exigência, basta fixar uma faixa a cada
60 cm.
Lembre-se de não inverter o sentido das
faixas, mantendo uma ordem contínua por toda
a lateral do veículo 

Nas laterais do veículo.

Lado esquerdo 

Lado direito 



Na traseira também!

Devem ser aplicadas no para-choque
e em, pelo menos, 80% da extensão
das bordas. 
Dispor as faixas como se um lado fosse
o espelho do outro, utilizando e
aplicando corretamente a faixa
refletiva para o lado esquerdo e para
o lado direito. 

É fundamental que o caminhão seja visualizado pelos veículos 
que trafegam atrás dele. 



Dicas de limpeza 
e manutenção

Utilize somente jatos de água em leque
aberto, com distância mínima de 30 cm.
Recomenda-se que a limpeza seja
realizada apenas utilizando água e
detergente (ou sabão neutro).



Seguindo todas as 
recomendações, você 
está pronto para seguir 
a sua viagem com 
segurança.

SURGIU ALGUMA DÚVIDA? ENTÃO, ENTRE EM CONTATO:

(19) 3327-6017 
contato@dmrefletivos.com.br 
www.dmrefletivos.com.br


