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DESCRIÇÃO DO PRODUTO  
 
A Faixa Refletiva e Fluorescente - Oxford com 
Transfer foi desenvolvida para ser aplicada em 
uniformes profissionais, com a função de 
conferir conspicuidade a vestimenta do usuário 
durante o dia e a noite ou em condições de 
pouca visibilidade. 
 
Quando um feixe de luz, como o farol de um 
carro, incide sobre uma superfície do material, 
ele é redirecionado na direção da fonte que o 
originou, atingindo o campo de visão do 
motorista, caracterizando o fenômeno da 
retrorrefletividade. 

 

COMPOSIÇÃO 

A Faixa Refletiva e Fluorescente - Oxford com 
Transfer é composta por uma faixa refletiva prata 
termotransferível acoplada na região central de 
um tecido fluorescente nas cores amarelo 
(DOXF02) ou laranja (DOXF03). 
 
A faixa refletiva é composta por microesferas de 
vidro, que atuam como lentes retrorrefletivas, e o 
tecido fluorescente é composto por 100% 
poliéster.  
 

 

 ESPECIFICAÇÕES NORMATIVAS 

 As medidas do coeficiente de retrorreflexão RA 
(cd/lux.m²) devem ser feitas de acordo com o 
procedimento definido  nas normas ASTM E808, 
ASTM E809, ASTM E810. 
A Faixa Refletiva e Fluorescente - Oxford com 
Transfer atende aos procedimentos e valores de 
medida das normas NBR 15292 e ANSI/ISEA107. 
 
A Faixa Refletiva e Fluorescente - Oxford com 

Transfer reflete cor branca. 

VALOR DA RETRORREFLEXÃO RA (CD/LUX.M²) DA 

FAIXA REFLETIVA E FLUORESCENTE  OXFORD COM TRANSFER 

Normas (Procedimentos) RA  Inicial RA  Mínimo¹ 

ASTM E808, ASTM E809, ASTM E810  330 

 

1Valor de acordo com a NBR 15292:2013 (Tabela 4) ou com a ANSI/ISEA 107:2010 (Tabela 4), medido com ângulo de entrada de +5,0° e ângulo de observação 
de 0,2°.
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INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

Corte: Utilize apenas facas de corte bem 

afiadas e inicie o corte pela superfície 

refletiva, pode ser cortado a mão ou em 

guilhotina. 

Costura: As linhas de costura devem ser 

posicionadas a uma distância nominal de 

2mm da borda do material refletivo. 

Nota: Para utilizar duas ou mais peças de 

tecido refletivo em conjunto ou em uma 

única superfície, deve-se assegurar que elas 

sejam compatíveis, para que seja mantida 

uma cor uniforme durante o dia e a 

refletividade a noite. 

DISPONIBILIDADE DO PRODUTO 

A Faixa Refletiva e Fluorescente - Oxford com 

Transfer está disponível em rolos de 50mm x 

100m (DOXF02-05 e DOXF03-05) e de 

100mm x 100m (DOXF02-10 e DOXF03-10). 

 

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM 

A Faixa Refletiva e Fluorescente - Oxford com Transfer 

apresenta as seguintes instruções de lavagem: 

 

 Lavagem: Lavagem doméstica com temperatura 

máxima de 40°C. 

 Alvejante: Utilizar produtos de limpeza doméstica, 

não utilizar alvejante. 

 Lavagem a Seco: Não lavar a seco. 

 Secagem: Em secadora elétrica a uma temperatura 

máxima de 50°C. 

 Ferro de Passar: Utilizar temperatura média de 

150°C com um pano entre a faixa e a chapa do ferro. 

 Ferro de Passar: Não utilizar vapor. 

 

IMPORTANTE: NÃO DEIXE DE MOLHO E NÃO 

ESFREGUE.

 

 

 

  

 

O Suporte Técnico da DM Refletivos se coloca à disposição para atender as necessidades do cliente. 

Em caso de dúvida, ligue: (19) 3327-6017 


