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Sinalização de 

segurança pública



Durante um período em que o distanciamento social é crucial para 
salvar vidas, a Avery Dennison reconhece as necessidades de sinalização 
e comunicação das empresas.

Desde a sinalização no chão, que ajuda a manter distâncias seguras 
entre as pessoas, até sinais de alerta de saúde e segurança, que comunicam 
informações vitais ao público, nós estamos comprometidos a fornecer 
esses materiais tão importantes.

Varejo



Hospitais e clínicasRestaurantes e cafés



Transporte público Comércios e corporativos
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FECHADOS.
Isso vai passar,
voltamos em 
breve.
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150

Limite
máximo
de pessoas
permitido:

Exemplos de sinalização Exemplos de sinalização

ATENÇÃO:
Se você apresenta 
sinais de gripe, tosse 
ou dor de garganta, 
permaneça em casa.

FEBRE TOSSE SECA CANSAÇO

DOR DE CABEÇA FALTA DE AR DOR DE
GARGANTA
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Higienize-se
com álcool
em gel aqui.
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Mantenha
2 metros
de distância.
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Limite máximo
de 150 pessoas

por vez.
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Entre, mas
só se estiver 
de máscara!
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É permitida
a entrada
de somente
1 pessoa
por família.
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Lavar as
mãos pode
salvar vidas.
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Mantenha
as janelas
abertas.     
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É permitida a 
entrada de 

somente 1 pessoa 
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:)

SEU
LOGO
AQUI

 ☜
  ☞

 lavar as mãos pode salvar v
id

as
 ☜

  ☞
 la

va
r a

s mãos pode salvar vidas 

SEU
LOGO
AQUI

SEU
LOGO
AQUI

ESTAMOS 
FECHADOS.
Somente pedidos 
on-line com 
delivery.
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Impressão Sobrelaminação Acabamento Comentários

Adesivos para chão

Ambientes externos StreetRap

StreetLam Texturizado

Filme branco fosco ideal para uso externo em aplicações sobre 
asfalto e concreto.

Sobrelaminação de PVC antiderrapante altamente estruturado 
com propriedades excepcionais.

FloorGrip Texturizado
Laminado fosco transparente antiderrapante para pisos 
internos e externos. 

Película de PVC calandrada polimérica altamente estruturada.

Áreas secas / 
Baixo tráfego MPI 3302 Easy Apply DOL 3100 Matt Matte Filme branco opaco disponível em opções de adesivo removível, 

blockout e de fácil aplicação.

Áreas úmidas / 
Alto tráfego MPI 3302 Easy Apply DOL 6000 Floor Texturizado 

Filme branco fosco ideal para uso externo em aplicações sobre 
asfalto e concreto.

Sobrelaminação texturizada para áreas secas e úmidas.

Áreas com carpete WW300 LUV 6300 Texturizado Película de PVC texturizada com laminação antiderrapante para 
comunicações em piso interno.

Sinalização de parede

Limpeza padrão

MPI 2611 Wall Film DOL 2100 Matt Matte Filme branco fosco disponível em adesivo removível.

JT 9500 WG-BFG LF 9500 CM Matte Filme adesivo branco fosco, livre de bolhas e de fácil 
instalação.

Limpeza rigorosa

MPI 2611 Wall Film DOL 4300 Anti Graffiti Brilho Sobrelaminado antigraffiti resistente a produtos de limpeza 
mais agressivos.

JT 9500 WG-BFG LUV 7036 Brilho Película de PVC texturizada com laminação antiderrapante 
para comunicação em pisos internos.

Autoinstalação / 
Temporário JT 8300 White Matt-RT Dot — Matte Adesivo removível com padrão de pontos para instalações 

manuais.

Guia de produtos
Impressão Sobrelaminação Acabamento Comentários

Adesivos para móveis

Assentos de tecido

WW300 LF 8500 CM Matte
Filme branco opaco para superfícies difíceis. 

Disponível em adesivo HiTack.

MPI 3026 Supertack DOL 3100 Matt Matte
Filme branco opaco para superfícies difíceis. 

Disponível em adesivo Supertack.

Tampos de mesa MPI 2923 Easy Apply DOL 2100 Matt Matte Filme branco fosco disponível em adesivo blockout 
de fácil aplicação.

Janelas e superfícies transparentes

Comunicações 
transparentes

MPI 2041 Clear DOL 2000 Gloss Brilho Filme transparente brilhante disponível em opções 
de adesivo removível.

Opticamente 
transparentes

DS Print SR — Brilho Filme opticamente transparente disponível em adesivo 
removível.

Comunicações opacas MPI 2921 Easy Apply DOL 2000 Gloss Brilho Filme branco opaco disponível em adesivo de fácil instalação.

Autoinstalação / 
Temporário JT 8300 CG-RT Dot — Brilho Filme transparente brilhante em adesivo removível com padrão 

de pontos para instalações manuais. 

Decoração de piso

Comunicações 
Transparentes

SLP3900
MPI3800
MPI3013

Avery Dennison
Piso Decor

Jateado
Película monomérica de PVC, com tecnologia 
antiderrapante e excelente estabilidade dimensional.

Não fica amarelada em ambientes úmidos.



Sobre a Avery Dennison
A Avery Dennison é uma empresa global especializada na ciência, no design e 
na fabricação e uma ampla variedade de materiais funcionais e de rotulagem.
Nossos produtos são usados   em quase todos os principais setores da indústria.

Nossas vantagens competitivas
 – Escala global: mais de 180 locais de operação.

 – Líder do setor com presença global reconhecida,  
incluindo uma forte presença nos mercados emergentes.

 – Recursos de ciência de materiais focados em adesivos sensíveis à pressão.

 – Avanços em P&D e inovação que antecipam  
e atendem às necessidades do mercado.

 – Tecnologia de processo inovadora. 

 – Excelência operacional e comercial.

Por que Avery Dennison?
 – Especialistas globais em materiais autoadesivos 
para suporte técnico e criativo.

 – Uma rede global de aplicadores parceiros treinados  
e certificados, que garantem o padrão de qualidade.

 – Programa de correspondência de cores incomparável  
para atender aos requisitos de identificação corporativa.

 – Apoiado pelo Integrated Warranty Systems (Sistemas  
Integrados de Garantia) para garantir o bom desempenho.

Por que  Mactac?
 – Soluções confiáveis e comprovadas. É a líder na 
Europa, com mais de 50 anos de experiência.

 – Sustentada por uma forte rede, os adesivos sensíveis à pressão da Mactac são 
fornecidos em ampla variedade de soluções em sinalização e impressão digital.

Recomendações de limpeza
Limpeza de laminados de PVC

Os filmes da Avery Dennison não devem ser limpos 
ou lavados nas primeiras 48 horas após a aplicação.

Para a limpeza das sinalizações de pisos externos, 
o equipamento de alta pressão não deve exceder 1200 psi
(80 bar ou 84 kg/cm2). Deve ser mantida uma distância 
mínima de 30 cm para evitar a elevação da borda do adesivo.

Use EPI (Equipamento de Proteção Individual) apropriado. 
Para mais informações, consulte as diretrizes de saúde 
do governo local.

Estes produtos 
de limpeza são 
recomendados 
para uso

Detergente / soluções: ou seja, líquidos para lavar louças ✓

Detergentes / desinfetantes
(à base de cloro / antibacterianos - sprays)

✓

Alvejante 
(deve ser diluído seguindo as instruções do fabricante)

✓

Estes produtos 
de limpeza não 
são recomendados 
para uso

Solventes ✓

Produtos de limpeza abrasivos em pó ou líquidos ✓

Polidores ✓

Produtos químicos agressivos, por exemplo ácidos, 
soluções alcalinas

✓

Rotina de 

limpeza do 

ambiente

Maçanetas, tampos de mesa, interruptores de luz Pisos, tetos, paredes, persianas

Detergente (conforme as instruções do fabricante) 
são adequados para limpar superfícies gerais.

A limpeza úmida é preferível à limpeza a seco.

Paredes e persianas devem ser limpas quando 
visivelmente empoeiradas ou sujas.

As cortinas das janelas devem ser trocadas 
regularmente, além de serem limpas quando 
estiverem sujas. 

Pias e bacias devem ser limpas regularmente.

Devem ser limpos manualmente 
com frequência.

Solução detergente (de acordo com 
as instruções do fabricante) ou desinfetantes 
podem ser usados (desde que a limpeza 
mecânica seja realizada).

Superfícies tocadas frequentemente Superfícies minimamente tocadas



averydennison.com.br

Termos e condições - Para obter informações sobre os termos da garantia, exclusões e certas limitações, visite label.averydennison.com. Todas as declarações da 
Avery Dennison, as informações e recomendações técnicas são baseadas em testes que se acredita serem confiáveis, mas não constituem garantia. Todos os produtos 
da Avery Dennison são vendidos com o entendimento de que o comprador determinou, independentemente, a adequação desses produtos para seus fins. Todos os 
produtos da Avery Dennison são vendidos sujeitos aos termos e condições gerais de venda da Avery Dennison. © 2020 Avery Dennison Corporation. Todos os direitos 
reservados. Avery Dennison® é uma marca comercial registrada da Avery Dennison Corporation. Marcas, nomes de produtos, designs e códigos de antena ou programas 
de serviço da Avery Dennison são marcas comerciais da Avery Dennison Corporation.

averydennisonbrasil mactac_apac
mactacgraphics.eu


