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Película Retrorrefletiva de Identificação Veicular 

Série DM8300 
 

 

 

DESCRIÇÃO 

 

As Películas Retrorrefletivas de Identificação 

Veicular – DM8300 foram especialmente 

desenvolvidas para serem aplicadas em chapas de 

alumínio no intuito de confeccionar as Placas de 

Identificação Veicular – PIV, que são instaladas nos 

veículos. 

As películas são compostas por microesferas 

de vidro que proporcionam o retorno de luz quando 

iluminadas por uma fonte luminosa como o farol de 

um veículo. Além disso, o material apresenta um 

adesivo permanente sensível à pressão que permite 

sua fixação em superfícies planas e tridimensionais. 

As Películas DM8300 apresentam a coloração 

branca com uma faixa azul na margem superior, 

contendo ao lado esquerdo o logotipo do MERCOSUL, 

ao lado direito a bandeira do Brasil e ao centro o 

nome BRASIL, conforme a Figura 1. A Película atende 

aos requisitos mínimos constantes no Anexo I da 

Resolução 780 de 26 de Junho de 2019 do CONTRAN. 

As películas 

 

 

 

 

 

Por apresentar Policloreto de Vinila (PVC) em 

sua composição, a película DM8300 é indestrutível ao 

ser submetida a tentativa de rasgo, o que a torna 

mais resistente ao ser aplicada na chapa de alumínio 

e ao ser submetida ao processo de estampagem. 

CARACTERÍSTICAS 

 Durabilidade da película: 10 anos após a 

instalação 

 Superfície: Filme de PVC 

 Liner: PE revestido com silicone 160 g/m² 

 Microesferas de vidro 

 Adesivo: Permanente e Sensível à Pressão 

 Espessura com liner: (0,33 ± 0,01) mm 

 Espessura sem liner: (0,15 ± 0,01) mm 

 Dimensões dos rolos: 

- DM8300-131: 131mm x 300 m 

- DM8300-171: 171mm x 300 m 
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Figura 1. Construção das películas de Identificação Veicular 

 

DIMENSÕES DAS PELÍCULAS 

 

PELÍCULA DM8300-171 – PLACA DE MOTOCICLETA, TRICICLOS, MOTONETAS, QUADRICICLOS, 
CICLO ELÉTRICO E CICLOMOTORES                

 

 

Figura 2. Dimensões da Película DM8300-171

CONSTRUÇÃO DAS PELÍCULAS 
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PELÍCULA DM8300-131 – PLACA DOS DEMAIS VEÍCULOS 

 

Figura 3. Dimensões da Película DM8300-131 

Obs: As películas DM8300-131 e DM8300-171 são fornecida sem o código de barras bidimensional dinâmico 
(Quick Response Code – QR Code). O mesmo deve ser impresso diretamente pelos fabricantes de placa 
credenciados pelo DENATRAN. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

As Películas da Série DM8300 atendem aos requisitos mínimos especificados na Resolução 780 do CONTRAN. 

Nas Tabelas 1 e 2 estão descritas as especificações para a cor e a retrorreflexão das películas, constantes na 

resolução. 

Tabela 1 – Coeficiente inicial de retrorreflexão das refletivas (cd/(lux.m²)) 

Ângulo de 
observação 

 

Ângulo de 
entrada 

 

Branca 
 

Azul 
 

0,2° - 4° 50 3 

0,2° 30° 24 1 

0,5° - 4° 24 1,5 

0,5° 30° 12 0,6 
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Tabela 2 - Coordenadas de cromaticidade e fatores de luminância das películas DM8300. 

COR 
1 2 3 4 

Fator de 
Luminância (Y%) 

x y x y x y x y Mín. Máx. 

Branca 0,303 
 

0,300 
 

0,368 
 

0,366 
 

0,340 
 

0,393 
 

0,274 
 

0,329 
 

32 - 

Azul 0,140 0,035 0,244 0,210 0,190 0,255 0,065 0,216 1 10 

 

As coordenadas cromáticas das cores branca e azul descritas na Tabela 2, estão representadas pelas 

áreas ilustradas no Gráfico 1 para cada cor.  

 

 

 

Gráfico 1. Coordenadas cromáticas das cores descritas na Tabela 2 

Observações: Após o ensaio de durabilidade, segundo a norma ISO 105, as películas devem apresentar 

no mínimo 50% dos coeficientes de retrorreflexão iniciais descritos na Tabela 1, 80% dos valores de fator 

de luminância e valores de coordenadas de cromaticidade dentro dos especificados na Tabela 2. 
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APLICAÇÃO 

 

 Aceita impressão digital e aplicação térmica de filme hot stamping. 

 A temperatura de aplicação do filme hot stamping deve ser na faixa de 180 a 200°C (é importante 

realizar um teste de aplicação prévio, uma vez que podem ocorrer variações dependendo do 

fabricante do filme). 

 Película Flexível que apresenta boa performance em superfícies planas e tridimensionais. 

 A película deve ser adesivada em chapas de alumínio não galvanizado. 

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

aplicação da película no substrato, acondicionar o sistema nas mesmas condições de temperatura e 

umidade relativa descritos anteriormente, antes da exposição em ambiente externo, para que que 

o processo de cura do adesivo seja concluído. 

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

relativa. 

 
IMPORTANTE: 
 

 
 Para um mesmo produto, pode ocorrer variação de cor entre lotes. 

 

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. 
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