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V-5770 – Dispositivo Refletivo de Segurança para 
Pára-Choques de Veículos de Carga/Transporte 
 

 

Data: 10.06.2012 
 
 
 

Descrição: 
 

A Faixa Refletiva de Pára-Choques V-5770™ da Avery Dennison, para Veículos 
de Carga é fabricada com um material retrorefletivo, metalizado, prismático, 
auto-adesivo, de alta qualidade e durabilidade. Sua finalidade é a utilização em 
veículos de carga para facilitar o reconhecimento em períodos noturnos. 
 
Construção: 
 
Filme Frontal:  Película Acrílica Prismática Refletiva.  
Adesivo  Acrílico, permanente, reposicionável e sensível a Pressão. 
Liner     Filme de poliéster para proteção da camada de adesivo. 
 
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 responsabilidade do cliente determinar, de modo 
independente e antes do uso, a adequação do material para sua aplicação 
específica. 
 
Durabilidade no ambiente:  
É esperada a durabilidade de até 7 anos no que se refere a manter em até 
80% os níveis de cor e da refletividade inicial, quando corretamente 
processada, aplicada (posição vertical) e conservada, observados ainda todos 
os requisitos recomendados para o desempenho esperado. 
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Condições de Desempenho: 
A Avery Dennison recomenda manter a conservação da Faixa Refletiva sempre 
limpa para melhor desempenho da sua finalidade, assim como: 
 

- Não deve ser utilizado nenhum tipo de material abrasivo para limpeza de 
sua superfície. 

- Não é recomendada a utilização de Solventes agressivos para a limpeza 
superficial como: Thinner, Acetona, Toluól e Xilól e outros congêneres. 

-   A Faixa Refletiva apresenta excelente desempenho quanto à resistência     
química a alguns produtos de limpeza pesada como: Gasolina, Solupan, 
Querosene, Óleo Diesel e Metasil. 

 
Temperatura Mínima de Aplicação e do substrato: 
    -   16° C 
 
Superfície de Aplicação: 
A Faixa para Pára Choques é recomendada para ser aplicada em superfícies 
metálicas, lisas e planas (não curvas).  
Para superfícies pintadas é imprescindível que a tinta esteja completamente 
curada e sem a exudação de solvente. Não é recomendada a aplicação sobre 
pintura tipo EPOXI e tampouco sobre o AÇO INÓX. 
 
Temperatura de Trabalho: 
-23° C a 72° C 
 
Espessura do Filme com Adesivo 
318 µ to 356 µ 
 
Especificações:  
Cumpre e excede as especificações descritas na RESOLUÇÃO n° 152 de 
29.10.2003 do CONTRAN e trazem a inscrição "APROVADO DENATRAN" e o 
logotipo da Avery Dennison impressos na face refletiva. 
 
Valores Mínimos de Adesão: 

Adesão a 180° 
Substrato      15 min 
Alumínio Anodizado                   4.0 lb/in (700 N/m) 
NOTAS: Testado de acordo com a norma ASTM D1000, para materiais 
adesivos. Recomendamos sempre fazer testes de adesão quando houver 
qualquer alteração do substrato específico antes da aplicação definitiva. Para 
obter-se a cura total do adesivo, a condição de adesão definitiva é observada 
após um período de tempo de 24 horas após a aplicação. 



 

B  O  L  E  T  I  M    T  É  C  N  I  C  O 

 

  

. 
 

Pág 3 de 4 
Depto. Técnico de Produtos Refletivos – (19) 3876.7677 

 

Armazenamento: 
O material possui a garantia de utilização em um período de tempo de até 01 
ano, a partir da data da Nota Fiscal de Compra, quando armazenado sob as 
seguintes condições de: 

- Temperatura de 20° - 25° C (68°-77° F) e  
- Umidade Relativa de 50±5%  
-  

Recomenda-se manter sempre a Faixa de Pára-Choque ao redor do tubete da 
embalagem de transporte, sempre que o material estiver na prateleira e nunca 
ENROLÁ-LO de modo que fique com um diâmetro inferior ao diâmetro do 
tubete, que é de 100 mm. 
 
Características Físicas: 
- As faixa refletivas apresentam-se na largura de 100 mm por um 
comprimento padrão de 2,40 metros, 
 
- Possuem Faixas Obliquas nas cores Vermelha e Branca com larguras de 50 
mm +/- 5 mm e com inclinação de 45° em relação ao plano horizontal. 
 
- A inscrição APROVADO DENATRAN, possui 3 mm de altura por 50 mm de 
comprimento, em cada segmento da cor BRANCA. 
 
- Possui ainda o logotipo da Avery Dennison, gravado no segmento de cor 
VERMELHA. 
 
Coeficientes de Retro Refletividade * 

Âng. de Observação Âng. de Entrada Cor Branca Cor Vermelha  
0.2º -4º 700 200 
0.2º 30º 400 100 
0.2º 45º 198 50 
0.5º -4º 384 100 
0.5º 30º 218 60 
0.5º 45º 80 20 

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

Especificações dos Limites de Cor e Cromaticidade 
1 2 3 4   

x y x y x y x y Min Max 
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 
* Nota: Os quatro pares de coordenadas de cromaticidade deverão determinar a cor aceitável nos termos da CIE Sistema Colorimétrico 
padrão, com iluminante D65 e Método ASTME – 1164 com valores determinados e um equipamento Espectrocolorimetro HUNTER LAB 
LABSCAN II 0/45, com opção CMR559. Avaliação realizada de acordo com a norma E-308 
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Para informações adicionais e não constantes neste Boletim Técnico, 
recomendamos contatar o Depto. de Serviços Técnicos da Divisão de Produtos 
Refletivos da Avery Dennison do Brasil Ltda., através do telefone: (19) 
3876.7677 e ainda através do nosso endereço eletrônico: 
REFLETIVOS.BRASIL@AVERYDENNISON.COM. 
 
Visite também nosso website:  
 
 WWW.AVERYDENNISON.COM   
 
Para conhecer os novos avanços tecnológicos e ou lançamentos de novos 
produtos no mercado de Sinalização para Segurança Viária. 
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