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Película Refletiva - Grau Comercial
As Películas Retrorrefletivas Grau Comercial da DM possuem excelente custo-benefício e apresentam 
uma grande variedade de aplicações.

Utilização:
• Comunicação visual, aplicação em frotas de veículos

   painéis rodoviários, fachadas, pôsteres e banners.

Especificações:
• Códigos: DM3001 (PVC), DM3100 (PET), DM3200 (Acrílico)

• Durabilidade máxima de 3 anos

• Medida: 1,24 m x 45,7 mx

*Antes da aplicação da película realizar um teste prévio de impressão.
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Branco

Impressão digital e 
serigráfica (base solvente)

e plotter de recorte

IndestrutívelCaracterísticas

Processamento

Cores

Retrorrefletividade
mínima

(0,2º/-4) ( cd/lx/m2)
30 30 50

DM 3000 DM 3100 DM 3200

PVC

Destrutível

Branco

50

DM 3600

Sinalização Viária
A DM Refletivos trabalha com solução para sinalização
viária e preza pela qualidade, atendimento e condições
diferenciadas.

As películas refletivas são indispensáveis na confecção de placas de trânsito, uma vez que proporcionam
maior segurança, permitindo melhor visualização e percepção dos condutores. Além disso, os materiais
da DM atendem aos requisitos especificados pela ABNT NBR 14644 e mantém um padrão de qualidade
de  alta performance.



película refletiva
tipo I - microesfera
Película para sinalização de fácil recorte e aplicação.
Atende aos requisitos descritos na ABNT NBR 1444:2013.
Trate-se de um ótimo produto com excelente custo-benefefício.



As películas refletivas da DM7200 apresentam as seguintes especificações:

Utilização:
Sinalização de áreas urbanas e rurais.

Especificações:
 
• Código: DM7200 (PMMA) Acrílico
• Garante 50% de refletividade inicial após 7 anos de uso
• Cores: Branco, amarelo, laranja, vermelho, verde, azul e marrom
• Medidas: 1,24 m x 45,7 m - 0,62 m x 45,7 m - 22,85 m x 45,7 m - 0,62 m x 22, 85 m
• Classificação: Tipo I (microesfera) Norma ABNT NBR 14644:2013

Utilização:
Confecção de legendas de placas de sinalização como letras, números e pictogramas

• Código: DM7208 (PMMA) - Acrílico
• Durabilidade 12 anos
• Medida: 1,24 m x 45,7 m - 0,62 m x 45,7 m - 22,85 m x 45,7 m - 0,62 m x 22, 85 m

película refletiva tipo I - Grau engenharia microesfera de vidro

película preto legenda TIPO iv - NÃO REFLETIVA

Branco

DM7201

Amarelo

DM7202

Laranja

DM7203

Vermelho

DM7204

Verde

DM7205

Azul

 DM7206

Marrom

DM7207

ABNT-NBR 
14644:2013 Tipo I

Multidirecional:
eficiente em 
todos os ângulos

Durabilidade:
7 anos

Acrílico de alto brilho 
e filme refletivo com 
microesfera

Adesivo permanente
e sensível à pressão

Liner: Filme de Polipropileno 
para proteção da camada 
de adesivo

D D

Fácil limpeza

Resina acrílica 
para impressão
serigráfica (base
solvente) e digital*

Filme com excelente 
impermeabilidade à águaD

*Antes da aplicação da película realizar um teste prévio de impressão.



película refletiva
tipo I
Película para sinalização de fácil corte e aplicação.
Atende aos requisitos descritos na ABNT NBR 14644:2013.
Trata-se de um produto de ótima qualidade e excelente
custo-benefício com uma elevada retrorrefletividade.



película refletiva tipo I - microprismática - grau engenharia 

Resina acrílica 
para impressão
serigráfica (base
solvente) e digital*

*Antes da aplicação da película realizar um teste prévio de impressão.

Película para sinalização viária de fácil corte e aplicação. Atende aos requisitos especificados na 
ABNT NBR 14644:2013. Trata-se de um produto de ótima qualidade e excelente custo-benefício 
com retrorrefletividade elevada.

Utilização:
• Sinalização vertical de rodovias, áreas urbanas e rurais.

Especificações:
• Código: DM5600 (PMMA) - Acrílico
• Garante 50% de refletividade inicial após 7 anos de uso
• Cores: Branco, amarelo, laranja, vermelho, azul, verde e marrom
• Medida: 1,22 m x 45,7 m - 0,61 m x 45,7 m - 1,22 m x 22,85 m - 0,61 m x 22, 85 m
• Classificação: Tipo I (prismático) da Norma ABNT 14644:2013

As películas refletivas da DM5600 apresentam as seguintes especificações:

ABNT-NBR 
14644:2013 Tipo I

Multidirecional:
eficiente em 
todos os ângulos

Durabilidade:
7 anos

Acrílico de alto brilho 
e filme refletivo com 
prisma

Adesivo permanente
e sensível à pressão

Liner: Filme de Polipro-
pileno para proteção da 
camada de adesivo

D D

Fácil limpeza Filme com excelente 
impermeabilidade à 
águaD

Branco

DM5601

Amarelo

DM5602

Laranja

DM5603

Vermelho

DM5604

Verde

DM5605

Azul

 DM5606

Marrom

DM5607



película refletiva
tipo III
Película para sinalização de fácil corte e aplicação.
Atende aos requisitos descritos na ABNT NBR 14644:2013.
Trata-se de um produto de ótima qualidade,
alta durabilidade e uma elevada retrorrefletividade.



película refletiva tipo III - alta intensidade

Resina acrílica 
para impressão
serigráfica (base
solvente) e digital*

Utilização:
• Placas de sinalização em rodovias, sinalização permanente, dispositivos de segurança, 
delineadores, entre outros.

Especificações:
• Código: DM7600 (PMMA) - Acrílico
• Refletividade especificado pela ABNT NBR 14644:13 – branco: 360 cd/lux/m² (0,2°/-4,0°)
• Garante 80% de refletividade inicial após 10 anos de uso
• Cores: Branco, amarelo, laranja, vermelho, azul, verde, marrom e amarelo lima-limão.
• Medida: 1,22 m x 45,7 m - 0,61 m x 45,7 m - 1,22 m x 22,85 m - 0,61 m x 22, 85 m
• Classificação: Tipo III (Alta Intensidade) da Norma ABNT 14644:2013

As películas refletivas da DM7600 apresentam as seguintes especificações:

ABNT-NBR 
14644:2013 Tipo III

Multidirecional:
eficiente em 
todos os ângulos

Durabilidade:
10 anos

Acrílico de alto brilho 
e filme refletivo com 
prisma

Adesivo permanente
e sensível à pressão

Liner: Filme de Polipro-
pileno para proteção da 
camada de adesivo

D D

Fácil limpeza
Filme com excelente 
impermeabilidade à 
águaD

Branco

DM7601

Amarelo

DM7602

Amarelo
lima-limão

fluorescente

DM7610

Laranja

DM7603

Vermelho

DM7604

Azul

 DM7605

Verde Marrom

DM7606 DM7607

*Antes da aplicação da película realizar um teste prévio de impressão.



película refletiva
tipo X
Película para sinalização de fácil corte e aplicação.
Atende aos requisitos descritos na ABNT NBR 14644:2013.

Trata-se de um produto de ótima qualidade, alta
durabilidade e uma elevada retrorrefletividade.



Resina acrílica 
para impressão
serigráfica (base
solvente) e digital*

As películas refletivas da DM7900 apresentam as seguintes especificações:

ABNT-NBR 
14644:2013 Tipo X

Multidirecional:
eficiente em 
todos os ângulos

Durabilidade:
12 anos

Acrílico de alto brilho 
e filme refletivo com 
prisma

Adesivo permanente
e sensível à pressão

Liner: Filme de Polipro-
pileno para proteção da 
camada de adesivo

D D

Fácil limpeza
Filme com excelente 
impermeabilidade à 
águaD

*Antes da aplicação da película realizar um teste prévio de impressão.

película refletiva tipo X

Utilização:
Sinalização vertical de rodovias, áreas urbanas e rurais.

Especificações:
• Código: DM7900 (PMMA) - Acrílico
• Garante 80% da refletividade inicial após 12 anos de uso.
• Cores: Branco, amarelo, laranja, vermelho, azul, verde, marrom e amarelo lima-limão fluorescente
• Medida: 1,02 m x 45,7 m
• Classificação: Tipo X da Norma ABNT NBR 14644:2013

Branco

DM7901

Amarelo

DM7902

Amarelo
lima-limão

fluorescente

DM7910

Laranja

DM7903

Vermelho

DM7904

Azul

 DM7905

Verde Marrom

DM7906 DM7907



Catadióptrico e
delineador
Sinalização vertical de defensas e barreiras.
Atende aos requisitos descritos na ABNT NBR 14644:2013.



CATADIÓpTRICO

delineador

Utilização: Sinalização vertical de defensas metálicas.

• Código: DMCTD
• Durabilidade: 10 anos
• Cores: Branco, Amarelo, Amarelo lima-limão fluorescente e vermelho
• Classificação: As películas aplicadas atendem a Norma ABNT NBR 14644:2013

Utilização: Sinalização vertical de barreiras de concreto.

• Código: DMLN
• Durabilidade: 3 anos
• Cores: Branco, Amarelo, Amarelo lima-limão fluorescente e vermelho
• Classificação: As películas aplicadas atendem a Norma ABNT NBR 14644:2013



película overlay - tipo v - não refletiva
Utilização:
Aplicação sobre películas retrorrefletivas utilizadas em sinais de trânsito
para proteger contra vandalismo e contra a degradação dos raios UV
sobre sinais impressos digitais, permitindo maior durabilidade do sinal.
 
Especificações:
• Código: DM1700 (PMMA) - Acrílico
• Durabilidade: 12 anos.
• Cores: Incolor
• Medida: 1,24 m x 45,7 m (ou tamanho personalizado)
• Classificação: Tipo V da Norma ABNT NBR 14644:2013

película MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA
Utilização:
Auxilia na confecção de sinais para sinalização vertical viária – transferência de letras, símbolos, 
pictogramas para a película de fundo.
 
Especificações:
• Código: DM2100 (PET)
• Força do adesivo (tack - médio).
• Cores: Incolor
• Medida: 1,24 m x 45,7 m (ou tamanho personalizado)

PELÍCULA FOTOLUMINESCENTE
A Película Fotoluminescente é adequada para sinalizar áreas de escape, uma vez que ela absorve a 
radiação luminosa por meio de sua pigmentação fotoluminescente, que faz com que a película “brilhe” 
por várias horas no escuro.

Utilização:
• Sinalização de rotas de fuga, saídas de emergência, sinalização de extintores e alarmes, etc.
 
Especificações:
• Código: DM9201
• Durabilidade de 5 anos, se utilizado em ambiente interno
• Cores: Filme Acrílico verde claro
• Medidas: 1,24 m x 45,7 m - 0,62 m x 45,7 m 

No escuro

Sob iluminação normal 



Especificações Normativas - NBR 14644:2013

Coeficiente inicial de retrorreflexão das películas Tipo I da ABNT NBR 14644:2013, em (cd/lx/m²)

Coeficiente inicial de retrorreflexão das películas Tipo III da ABNT NBR 14644:2013, em (cd/lx/m²)

Coeficiente inicial de retrorreflexão das películas Tipo X da ABNT NBR 14644:2013, em (cd/lx/m²)

As películas refletivas, DM7200 Tipo I microesfera e DM5600 Tipo I Prismático, excedem todos os 
valores mencionados na tabela acima.

As películas refletivas, DM7600 Alta Intensidade Prismática, excedem todos os valores
mencionados na tabela acima.

ABNT NBR 14644:2013 TIPO I

ABNT NBR 14644:2013 TIPO III

ABNT NBR 14644:2013 TIPO X

Ângulo de
observação

Ângulo de
entrada

Cor

0,2

0,2

0,5

0,5

- 4

Branca Amarela Laranja Azul Verde Vermelha Marrom

14 1,0

0,3

0,3

2,0

6,0

7,5

3,0

9,0

3,5

4,5

2,2

4,0

1,7

2,0

0,8

50 50

50

50

50

22

25

13

70

30

30

15

+ 30

- 4

+ 30

Ângulo de
observação

Ângulo de
entrada

Cor

0,2

0,2

0,5

0,5

- 4

Branca Amarela Laranja Azul Verde Vermelha Marrom

65 18

0,3

0,3

0,2

1,7

2

0,8

50

3,5

4,5

2,2

30

1,7

2,0

0,8

270 145

7

13

4

22

25

13

360

30

30

15

Lima-limão

400

160

180

68

+ 30

- 4

+ 30

 

Ângulo de 
observação 

 

Ângulo 
de 

entrada 
 

Branca 
 

Amarela 
 

Laranja 
 

Verde 
 

Vermelha 
 

Azul 
  

Amarela 
fluorescente 

Amarela 
lima-limão 

fluorescente 
Laranja 

fluorescente
 

0,2 - 4 520 395 210 52 106 26 420 330 165 

0,2 + 30 215 160 80 21 43 10 170 127 66  

0,5 - 4 350 230 90  31 67 18 245 145 72  

0,5 + 30 135 100 50 14 27 6  110 81  41  

1,0 - 4 90  70  30 9 20 4,5 64  48  24 

1,0 + 30 45 34 17 4,5 9  2 36  27 14 
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