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BOLETIM TÉCNICO – SEGURANÇA VIÁRIA 

Faixa Retrorrefletiva Para-choque APROVADO DENATRAN 

Série DM9400 

 

 

 

COMPOSIÇÃO 
 
As Faixas DM9400 são compostas por microprismas retrorrefletivos integrados a uma superfície flexível composta 

por um filme polimérico de resistência UV. Os microprismas apresentam em sua base uma camada metálica que tem 

como finalidade aumentar significativamente a retrorrefletividade do material. As faixas apresentam um adesivo de 

alta adesão sensível à pressão. 

As faixas DM9400 apresentam 120 cm de comprimento e 10 cm de altura. São aprovadas pelo DENATRAN e exibem em 
sua construção a gravação APROVADO DENATRAN, com 3mm de altura e 50 mm de comprimento no segmento de cor 
branca, assim como especificado na Resolução 152 do CONTRAN. Além disso, no segmento vermelho a faixa apresenta 
a gravação da marca DM.  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

As Faixas DM9400 atendem aos requisitos mínimos de retrorrefletividade (Tabela 1) e coordenadas cromáticas 

(Tabela 2) especificados na Resolução 152 de 2002 do CONTRAN. 

Tabela 1: Coeficientes de retrorreflexão, em cd/lx.m², especificados na Resolução 152 de 2002 do CONTRAN. 

Ângulo de Observação Ângulo de entrada Branco Vermelho 

0,2° - 4° 500 100 

0,2° +30° 300 60 

0,2° +45° 85 17 

0,5° - 4° 100 20 

0,5° +30° 75 15 

0,5° +45° 30 6 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 
As Faixas Retrorrefletivas DM9400 foram especialmente  
desenvolvidas para serem aplicadas no para-choque de caminhões 
transporte de carga, conferindo melhores condições de visibilidade 
diurna e noturna. As faixas DM9400 são películas autoadesivas de alta 
resistência e durabilidade, constituídas por microprismas acoplados a 
uma superfície acrílica, que proporcionam um aumento da 
retrorrefletividade do material, quando ele é atingido por uma fonte 
luminosa. As faixas são aprovadas pelo DENATRAN e estão em 
conformidade com os requisitos mínimos estabelecidos na Resolução 
152 do CONTRAN 
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Tabela 2: Coordenadas cromáticas especificadas na Resolução 152 de 2002 do CONTRAN. 

Cores 
1 2 3 4 

Min. Max. 
X Y X Y X Y X Y 

Branca 0.305 0.305 0.355 0.355 0.335 0.375 0.285 0.325 15 - 

Vermelha 0.690 0.310 0.595 0.315 0.569 0.341 0.655 0.345 2,5 15 

 
 

ADESIVO 
 
O adesivo é protegido por um liner, que deve ser removido sem embeber em água ou em outros solventes. Quando 
ensaiado de acordo com o teste de adesão da ASTM 4956, não apresenta um destacamento maior do que 50 mm. 
 

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 
 
O material deve ser aplicado a uma temperatura de 15 a 38°C para garantir as propriedades de adesão. A superfície 
deve estar livre de óleo, graxa ou demais sujidades. Antes de aplicar a faixa refletiva, limpe a superfície com auxílio 
de uma toalha limpa e álcool isopropílico ou similar. Utilize uma espátula de silicone no momento da aplicação para 
evitar a formação de bolhas. 
 

MANUTENÇÃO E LIMPEZA 
 
Para efetuar a limpeza da carroceria com a faixa aplicada, utilizar uma esponja ou um pano macio com água morna e 
detergente com pH entre 3 e 11. Em seguida enxaguar bem. Não utilizar materiais abrasivos ou solventes fortes. 
Para equipamentos de limpeza com pressão, seguir as seguintes instruções: 
- Pressão máxima de 80 bar 
- Temperatura máxima de 60°C 
- Distância mínima de 1 metro entre o equipamento e a superfície aonde a faixa está aplicada. 
 

ARMAZENAGEM E DURABILIDADE 
 
As faixas DM9400, antes de serem aplicadas, apresentam uma durabilidade de 1 ano após o recebimento da DM, se 
armazenadas em um local limpo, seco, arejado e em proteção da luz solar.  

 

 

Para maiores informações, contate a equipe de vendas ou o serviço técnico da DM Refletivos. 

Ligue: (19) 3327-6017 


