
• Um produto com um “U” no código significa adesão 
   ao revestimento exposto
• Reduz a formação de túneis e cantos com orelhas
• Ideal para decalques RTA
• Para um trabalho lucrativo e com aparência profissional

Nível de aderência
• Quanto menores forem as letras ou gráficos, maior será o nível 
   de aderência
• Alguns filmes são transferidos mais facilmente com produtos 
   de alta aderência

Dicas de aplicação
• Não tente levantar as letras, vire o gráfico e descole 
   o revestimento
• Alise a fita adesiva com o rodo sobre o gráfico, e o gráfico
   sobre a superfície alvo, do centro para as bordas
• Remova a fita do gráfico aplicado, destacando-a em 
   um ângulo de 45°

Proteção de sinalização
• Proteja uma sinalização na caixa, durante o transporte 
   e enquanto ela estiver parada aguardando no local de
   instalação ou outro lugar
• Para a proteção de sinalizações acabadas, por exemplo, 
   um armário pintado com uma face decorada com vinil
• O ProtectRite 8510 é projetado para durabilidade ao 
   ar livre de 6 meses

Grupo 
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Descole o papel puxando-o por trás do gráfico para garantir uma transferência bem-sucedida.
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Produtos de sinalização
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560U Baixo 4 2% Adesão superior ao revestimento; para uso em cartão e cartolina

582U Médio 4 2% Adesão superior ao revestimento; base de aderência média para uso geral

592U Alto 4 2% Adesão superior ao revestimento; recomendado para uso com filmes 
intermediários ou calandrados

782U Médio 5 6% Adesão superior ao revestimento; base premium de aderência média; 
apresenta bom desempenho em aplicações úmidas

6798 Muito alto 6 5% Recomendado para uso com filmes reflexivos, material de toldo e filmes 
de vidro gravados

1310 Médio 4 750%

Filme ultra transparente com adesivo Ultra para sombras projetadas 
e alinhamentos multicoloridos; rasga facilmente; não adere a material 
de banner ou plástico corrugado; recomendado para uso com filmes 
intermediários e calandrados

1320 Alto 4 750% Filme ultra transparente para uso com SignGold, filmes de vidro gravados; 
recomendado para letras pequenas e gráficos

1510 Médio 4 570% Filme transparente fosco para sombras projetadas e alinhamentos 
multicoloridos

7505 Médio 5 380% Filme reutilizável para uso em molduras

8510 Médio 3 500% Filme azul durável, resistente aos raios UV (até 6 meses) para uso
externo para proteção de sinalização acabada
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Recomendações de aplicações - o desempenho de todos os produtos adesivos é afetado por muitos fatores: calor, umidade, tipo de substrato, textura, tintas usadas e técnica de aplicação. Nossas 
sugestões e recomendações sobre o uso e aplicação de nossos produtos são baseadas em testes que acreditamos serem confiáveis. No entanto, o comprador deve testar a adequação de nossos 
produtos para o uso pretendido em suas próprias condições de operação. A American Biltrite Inc. não assume responsabilidade por reclamações além do valor de reposição de quaisquer produtos 
defeituosos e não é de forma alguma responsável por danos consequenciais ou incidentais. Esses produtos (salvo indicação em contrário) não são adequados para exposição prolongada ao ar livre.

Guia de seleção de produtos: Sinalização
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