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V-5720 - Dispositivo de Segurança para Veículos de Transportes de 
CARGA e de PASSAGEIROS 
Conspicuity Tape  
                                                 (4a Revisão) 

Data:  18/06/2009 
 
Descrição: 
 
A Faixa Refletiva V-5720 da Avery Dennison™, desenvolvida para aplicações em carrocerias de Veículos 
de Cargas e Veículos de Transporte de Passageiros Tipos Micro-ônibus (M2 e M3) e Ônibus (M3),  é um 
material retro refletivo prismático, auto-adesivo, de alta qualidade e durabilidade. Destina-se a aplicação 
em carrocerias de veículos de transportes de carga e de passageiros, de modo a delinear os contornos 
destes, facilitando a identificação de comprimento e largura no período noturno de modo a proporcionar 
o manejo seguro durante o trânsito em vias de tráfego. 
 
Construção: 
 
Filme Frontal: Filme Acrílico Prismático Refletivo 
Adesivo: Permanente, reposicionável, acrílico, sensível à pressão 
Liner: Filme Polimérico  

 
 

Propriedades Físicas: 
 
As informações sobre as características físicas e químicas são baseadas em testes por nós considerados 
confiáveis. Os valores aqui constantes são valores padrões e não devem ser usados em especificações. 
Eles devem ser usados apenas como fonte de informação e o são sem, contudo, se constituírem de 
garantia do produto. É de responsabilidade do cliente, determinar de modo independente e antes da 
aplicação, a adequação do material para seu uso específico. 
 
Durabilidade ao Exterior É esperada uma durabilidade da manutenção e retenção de até 80% da 

retro refletividade e da cor, em um período de até 7 anos quando 
devidamente processada e aplicada (sinalização vertical) em uma 
superfície recomendada. 

Temperatura de 
Aplicação Mínima do 
Substrato / Ar 
Ambiente  

16o C (60°F) 

Superfície de Aplicação  Recomendada apenas para metais planos ou superfícies metálicas planas 
pintadas. Este produto não é recomendado para aplicação em Aço 
Inoxidável. 

Faixa de Temperatura 
de Trabalho  

-23°C a 72°C  

Espessura do Filme   
(com adesivo) 

318 µm to 356 µm    

Especificações  Cumpre ou Excede as exigências e especificações mencionadas na 
Resolução 132 de 02.04.2002 e na Resolução 316 de 08.05.2009 
do CONTRAN e traz impresso "APROVADO DENATRAN" em seu dorso, 
assim como da norma NHTSA - FMVSS #108 (49 CFR 571) – USA.  

Valores Mínimos de 
Adesão 

                                    Adesão a 180°  
Substrato         Após 15 min 
Alumínio Anodizado   4.0 lb/in (700 N/m) 
NOTA:  Testado de acordo com a ASTM D1000.  Sempre teste 
algum substrato específico antes da aplicação. 
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Armazenamento Um ano quando armazenada sob as seguintes condições: 
- Temperatura 20° - 25° C  e Umidade Relativa de 50±5%  

 
 
* Combinações de Cor Possíveis 
• Branco, Amarelo e Vermelho. 

• 7 polegadas branco / 11 polegadas vermelho (padrão EUA)  

• 15 cm branco / 15 cm vermelho (padrão brasileiro) 

 
 Dimensões Disponíveis: 
• Rolos de 5 cm x 45,72 m ou Faixas com 15 x 15 cm 
 

 
 
 
Nível Típico de Retro - Refletividade * 
 
Âng . de Observação Âng. de Entrada Filme Branco  Filme Vermelho  

0.2º -4º 750 170 
0.2º 30º 500 110 
0.2º 45º 310 70 
0.5º -4º 230 52 
0.5º 30º 120 26 
0.5º 45º 82 18 

*NOTA:  Valores em cd / lx / m2 testados de acordo com ASTM E-810 
 
 
 

 
Especificações de Limites de Cor (Visibilidade Diurna) 
 
A cor inicial diurna (Fonte de Luz Diurna D65) das Faixas Refletivas Conspicuity Tape da Série V5720, 
atende às especificações descritas na tabela abaixo. Foram testadas e avaliadas conforme a norma ASTM 
D-4956-05, na geometria (45/0) ou equivalente 0/45, com padrão iluminante D65 do CIE e com um 
ângulo padrão de observação de 2 Graus do CIE 1931. 
 

 Cor Luminância 
 X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 Max Min 
Branca 0,303 0,287 0,368 0,353 0,340 0,380 0,274 0,316 15 - 
Vermelha 0,613 0,297 0,708 0,292 0,636 0,364 0,557 0,352 2,5 11 
 

GARANTIA: Todos os dados, informações técnicas e recomendações sobre os produtos Avery Dennison são baseados em testes tomados por verdadeiros,
porém não se constituem de garantia. Todos os produtos Avery Dennison são vendidos entendendo-se que o comprador, independentemente determinou a
adequabilidade de tais produtos e seus fins. Os produtos Avery Dennison são garantidos como livres de defeitos de fabricação e de matéria-prima até um ano
da data de embarque (ou o período determinado na literatura de um produto específico, em efeito na data da compra) quando dito terem sido devidamente
armazenado e aplicados. É expressamente acordado e entendido que o compromisso de venda da Avery Dennison, e as únicas formas de ressarcimento do
comprador, nesta garantia ou em qualquer outra, implícitas ou explícitas, serão limitadas ao reparo ou reposição de material defeituoso sem custos adicionais
para a fábrica ou local de Distribuição, préviamente determinados pela Avery Dennison, ou no evento de reposição ou reparos não é comercialmente usual
que o comprador receba uma quantia razoavelmente alta à luz do defeito do produto. 
  
A reposição por parte da Avery Dennison de produtos defeituosos não irá exceder o preço de compra pago pelo comprador e, de forma alguma a Avery
Dennison será responsável por qualquer dano acidental ou consequencial, quer previsto ou não, causado por defeitos no referidos produtos, quer este defeito
ocorra ou seja descoberto antes ou depois da troca ou crédito efetuado, ou seja causado por negligência por parte da Avery Dennison. 
 
NENHUMA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, QUER DE MERCADORIA OU DE APLICABILIDADE DE QUALQUER USO ESPECÍFICO, OU QUALQUER QUE SEJA,
DIFERENTE DA MENCIONADA EXPRESSAMENTE ACIMA SE FAZEM EFETIVAS AOS PRODUTOS VENDIDOS POR AVERY DENNINSON. A AVERY DENNISON
DESCONSIDERA E EXCLUI TODAS OUTRAS FORMAS DE GARANTIA DIFERENTES DESTA. NENHUMA RASURA, ALTERAÇÃO, INCLUSÃO OU MODIFICAÇÃO DAS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS SE VALIDAM EXCETO QUANDO FEITAS POR EXTENSO E ASSINADAS POR EMPREGADO DA AVERY DENNISON. 
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