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Película Translúcida - Overlay – DM1700 

Película Translúcida Não Retrorrefletiva – Tipo V 

 

 

DESCRIÇÃO 

 

As Películas Translúcidas Não Retrorrefletivas - 
Série DM1700 são conhecidas comercialmente como 
Overlay e permitem a passagem da luz para a película 
sobre a qual são aplicadas, quando iluminadas por 
uma fonte luminosa como o farol de um veículo.  

O material apresenta um adesivo permanente 
sensível à pressão que permite sua fixação em uma 
superfície plana ou tridimensional. 

As Películas da Série DM1700 atendem aos 

requisitos mínimos da película Tipo V e foram 

especialmente desenvolvidas para a fabricação de 

placas de controle tráfego viário. Tais placas 

envolvem: sinalização de indicação, de advertência e 

de regulamentação. 

As Películas DM1700 são incolores e foram 
desenvolvidas para serem aplicadas sobre sinais 
impressos, com o objetivo de proteger contra 
radiação UV e vandalismo, garantindo maior 
durabilidade para o sinal. 

 

 

Por apresentar Polimetilmetacrilato (PMMA) 
em sua composição, a película DM1700 é destrutível 
ao ser submetida a tentativa de rasgo. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Durabilidade da película: 12 anos 
(exposição vertical às intempéries) 

 
 Frontal: Filme de PMMA 
 

 Liner: Polipropileno (PP) 
 
 Adesivo: Permanente e Sensível à Pressão 

 

 Espessura com liner: (0,21 ± 0,01) mm 
 

 Espessura sem liner: (0,13 ± 0,01) mm 
 

 1,24 m X 45,7 m (podendo ser cortada de 
acordo com a necessidade do cliente) 

 

 

 

APLICAÇÃO 

 

 Sobre películas e/ou sinais impressos confeccionados com os produtos DM7200; DM5600; 
DM7600; DM7900 

 
 Plotter de recorte. 
 
 Aplicação em superfícies planas. 
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Película Translúcida - Overlay – DM1700 

Película Translúcida Não Retrorrefletiva – Tipo V 

 

 

 Temperatura de aplicação: Entre 18 °C e 30 °C e umidade relativa entre 30% e 60%. 
 

 Validade: 1 ano na embalagem original, temperatura entre 15 °C e 25 °C e 50% de umidade 
relativa. 
 
 
IMPORTANTE: 
 

 A DM fornece a garantia de impressão somente se a película DM1700 for aplicada sobre 
outra película ou sinal impresso confeccionado com película e tinta DM. 

 
 
 

ATENÇÃO: A superfície na qual o material será aplicado deve estar completamente livre de poeira, 

graxa ou qualquer outra contaminação que possa comprometer a adesão do material. Superfícies 

envernizadas ou pintadas devem ser devidamente secas, por pelo menos três semanas ou até 

sua cura completa. A compatibilidade dos vernizes e tintas selecionados deve ser testada pelo 

usuário antes da aplicação do material. A baixa resistência a tensão do material pode tornar a 

remoção da película mais difícil. 
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