3M Segurança Pessoal

Catálogo de Refletivos 3M ScotchliteMR

Soluções

que refletem
em segurança

Protegendo o seu mundo.

PROTEGENDO O SEU MUNDO.
Bem-estar é ir além dos sorrisos. Trabalho é ir além de
produtividade. E proteção é ir além de segurança. É com
essa filosofia que a 3M inova, desenvolve, produz, aperfeiçoa,
testa e, depois, faz tudo isso de novo. Tudo com o objetivo de
proteger os momentos mais importantes do seu dia a dia na
rotina com sua família. Conheça as soluções 3M em serviços
de segurança e prepare-se para se surpreender.

• 18 anos consecutivos como marca Top of Mind*.
• Há mais de 30 anos no mercado de Saúde
Ocupacional.

* Segundo Revista Proteção

Investimentos
constantes.

• Laboratório de Pesquisa & Desenvolvimento com 1.740 m².
• Área de testes: realiza internamente o desenvolvimento de
novas aplicações, capacitação técnica para uso de produtos
3M e testes de desempenho dos produtos. Tudo isso por meio
de laboratórios que oferecem ampla e completa estrutura.
• Centro de relacionamento: identifica necessidades junto
ao cliente para desenvolver soluções diferenciadas.
• Inovação: produtos que ditam tendências e transformam
o dia a dia das pessoas.

3M no mundo.

•
•
•
•

3M no Brasil.

•
•
•
•

Reconhecimento: líder em inovação.
Presente em mais de 70 países.
Mais de 200 fábricas.
88 mil funcionários.

Mais de 65 anos.
Mais de 4 mil funcionários.
46 plataformas tecnológicas.
7 unidades industriais: Sumaré (matriz), Ribeirão Preto, Itapetininga,
Mairinque, Manaus, Bom Princípio e São José do Rio Preto.
• Uma das Melhores Empresas para se Trabalhar*.
• Centro Técnico para Clientes com 4.300 m².
*Fonte: Great Place to Work

Nosso centro técnico é
um ambiente onde ocorrem
ensaios e testes de produtos,
bem como apresentações
sobre toda a tecnologia 3M
aos nossos clientes.

CTC Sumaré - SP

VANTAGENS E SERVIÇOS.
A 3M sabe que inovação também pode ir além de oferecer o que há de melhor em soluções para você.
É por isso que ela traz inúmeras vantagens e serviços listados abaixo, que você tem à sua disposição para
complementar ainda mais sua rotina no trabalho.

Disque Segurança

Confiabilidade

Canal direto, rápido e fácil com a equipe 3M
para a solução de dúvidas e problemas:
0800-0550705

Os produtos 3M são fabricados com
rigorosos critérios e atendem a normas
nacionais e internacionais de qualidade.

Workshops

A equipe 3M ministra cursos para educar,
preparar e treinar os profissionais do mercado de
Segurança ao Trabalhador. Informações adicionais
estão disponíveis em nosso site.

Acompanhamento

Especialistas da 3M vão ao local
de trabalho dos usuários para falar
sobre os produtos.

Suporte Técnico

A equipe 3M sugere a melhor solução para
cada necessidade e ensina a forma correta
de colocação e utilização de seus produtos.

Normas
Nossos produtos atendem às principais normas
nacionais e internacionais de qualidade como NBR 15292,
EN 471, ANSI/ISEA 107, NFPA 1971 e NFPA 70E.

@

Site

Site com boletins técnicos, catálogos, vídeos
de treinamentos, software para cálculo de vida
útil de cartuchos químicos e guia de seleção de
respiradores.
www.3Mepi.com.br
www.youtube.com/3Mepi

Certificações

Certificação do Inmetro na linha
de respiradores descartáveis e capacetes.
O 3M com Você é um programa que reúne
iniciativas educacionais e conta com um portal
onde você pode aprimorar seus conhecimentos
e se atualizar sobre Saúde Ocupacional a
qualquer momento.
www.3Mcomvoce.com.br

Materiais Refletivos

3M Scotchlite

MR

Segurança
onde e quando
você mais
precisa.

Visibilidade

é segurança.
Trabalhadores e pedestres precisam ser vistos
e notados por motoristas e operadores de
equipamentos. Por isso, é extremamente importante
que sejam destacados nos ambientes em que atuam,
chamando a atenção numa distância que permita
reação a tempo de evitar acidentes.
É fundamental que isso ocorra mesmo em condições
de baixa luminosidade como chuva, neblina, poeira,
fumaça e períodos do dia como o amanhecer e o
anoitecer. São nessas condições que os materiais
retrorrefletivos 3M ScotchliteMR fazem toda a diferença.

Aumento da Visibilidade.
Os tecidos e filmes refletivos 3M ScotchliteMR utilizam a tecnologia conhecida como retrorreflexão.
Essa tecnologia ajuda nossos olhos a perceber objetos em situações de baixa luminosidade, quando
iluminados por uma fonte de luz. Por isso, uma pessoa vestindo um uniforme de segurança, ou
uma roupa que contenha material refletivo posicionado adequadamente, pode facilmente ser vista e
identificada por um motorista à noite, quando os faróis estão acesos.

REFLEXÃO DIFUSA

RETRORREFLEXÃO

Completa
em
segurança e opções.
A 3M possui uma linha completa de refletivos
para atender à sua necessidade de segurança,
performance e conforto. Conheça toda a linha
e faça a escolha adequada para sua necessidade.

Tecidos

Refletivos

• Facilidade de corte à mão, com molde ou guilhotina.
• Facilidade de costura a outros tecidos.
• Indicados para aplicação em uniformes e coletes de segurança.
• Linha ampla e versátil para atender às mais diversas necessidades.

Filmes Refletivos

Transferíveis
• Ideais para a elaboração de emblemas, apliques e etiquetas para aplicação
em vestimentas que não possam receber costuras sobre o tecido.
• Podem ser cortados à mão, com molde, guilhotina e até mesmo plotters
de recorte, permitindo a reprodução precisa de uma imagem ou logomarca.
• Com adesivo ativado por calor e pressão, os filmes refletivos transferíveis
3M podem ser aplicados aos mais diferentes tipos de tecidos, proporcionando
excelente conforto ao usuário.

Filmes Refletivos

High Gloss

• As versões dos filmes High Gloss com cores fluorescentes proporcionam,
num mesmo material, o destaque durante o dia pela fluorescência e a
retrorrefletividade durante a noite.
• Podem receber impressão por processo em serigrafia, além de gráficos de alto
e baixo relevo através dos processos de solda eletrônica por alta frequência
(HF) ou radiofrequência (RF).
• Sua fixação aos tecidos convencionais pode ser feita por
costura ou solda eletrônica em alguns materiais impermeáveis.

Tecidos Refletivos

Resistentes à Chama
• Indicados para confecção de uniformes que proporcionem maior
visibilidade ao usuário.
• Protegem da propagação de chamas e arcos elétricos.
• Ideais para vestuário do corpo de bombeiros e de trabalhadores
de empresas de energia.
• Atendem às exigências das normas NFPA 1971 e NFPA 70E e oferecem
opções em aramida (inerentemente retardante à chama) ou algodão
com tratamento para retardar a propagação da chama.
• Possuem opções que combinam a fluorescência com
a retrorrefletividade (visibilidade a qualquer hora do dia).

Filmes e Películas Autoadesivas

Grau SOLAS (Safety of Life at Sea)
• Indicados para confecção de artigos de uso náutico,
como coletes salva-vidas e boias, além da sinalização
de botes, baleeiras, balsas e outras embarcações.
• Podem ser costurados ou adesivados de acordo
com a superfície em que se deseja aplicá-los.
• Possuem certificações da Guarda Costeira
Americana e da Marinha Brasileira.

Normas
NBR 15292.
Aprovada e publicada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) em 2005 e revisada
em 2013, a NBR 15292 é a primeira e única referência normativa nacional para vestimentas de
segurança de alta visibilidade.
Os principais objetivos e recomendações dessa Norma são:
• Identificação dos níveis de exposição ao risco de baixa visibilidade de um trabalhador em
diferentes situações de trabalho, dividindo-os em três classes: Classe 1, Classe 2 e Classe 3.
Velocidade do
tráfego de veículos

Complexidade
do ambiente
(poluição visual)

Exemplos

Classe 1

Baixa (até 40 km/h)

Baixa

Seguranças em estacionamentos, frentistas de postos
de combustíveis, trabalhadores de armazéns, etc.

Classe 2

Média (até 80 km/h)

Média

Trabalhadores de empresas de saneamento, limpeza e
pavimentação urbana, transportadores de carga, etc.

Classe 3

Alta (acima de 80 km/h)

Alta

Policiais rodoviários, trabalhadores de minas, linhas
de distribuição de energia, manutenção de estradas,
de praças de pedágio, paramédicos, etc.

• Recomendação das larguras mínimas das faixas refletivas – 50 mm.
• Recomendação das quantidades mínimas e posicionamento dos materiais retrorrefletivos
e fluorescentes nas vestimentas de alta visibilidade para cada classe de risco.
Tipo de Material

Quantidade de Material (m2)
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Fluorescente

0,80

0,50

0,14

Retrorrefletivo

0,20

0,13

0,10

Sugestão de
Vestimenta

• Definição das exigências de desempenho e métodos de ensaio dos materiais retrorrefletivos e
fluorescentes para garantir a segurança de seus usuários.
• Recomendação do posicionamento dos materiais retrorrefletivos e fluorescentes que permitam
a visualização do contorno do corpo, chamado de visibilidade 360°.

Os materiais retrorrefletivos e fluorescentes utilizados em vestimenta de alta visibilidade de trabalhadores
do mercado de Oil & Gas, Elétrico e para o combate a incêndio devem atender aos seguintes requisitos:
• Desempenho fotométrico
• Cromaticidade
• Flamabilidade Vertical
• Resistência ao Calor Convectivo
• Resistência ao Arco Elétrico

SÉRIE

tecido refletivo

2925

3M 2925

cinza

500

•

tecido refletivo

8912

3M Scotchlite Prata 8912

prata

500

•

•

A Seco

FAMÍLIA

Industrial

TIPOS DE LAVAGEM

Doméstica

COR

REFLETIVIDADE INICIAL
(cd/lx/m²)

NOME

RESISTENTE À CHAMA

Dados Técnicos e Comerciais

tecido refletivo

9910

3M Scotchlite Prata 9910

prata

500

•

•

•

tecido resistente à chama

8900

3M Scotchlite Prata 8935

prata

•

500

•

•

•

tecido resistente à chama

8900

3M Scotchlite Prata 8940

prata

•

500

•

•

•

tecido resistente à chama

4400

3M Scotchlite 4487

amarelo fluorescente
e prata

•

500

•

tecido resistente à chama

9500

3M Scotchlite 9586

laranja fluorescente
e prata

•

500

•

•

tecido resistente à chama

9500

3M Scotchlite 9587

amarelo fluorescente
e prata

•

500

•

•

tecido resistente à chama

8900 NFPA

3M Scotchlite 8986NFPA

laranja fluorescente

•

175

•

tecido resistente à chama

8900 NFPA

3M Scotchlite 8987NFPA

amarelo fluorescente

•

175

•

high gloss

6100

3M Scotchlite High Gloss 6187R

amarelo fluorescente

700

•

high gloss

6100

3M Scotchlite High Gloss 6187BR "APROVADO
DENATRAN"

amarelo fluorescente

700

•

high gloss

6100

3M Scotchlite High Gloss 6160R

branco

700

•

high gloss

6100

3M Scotchlite High Gloss 6196R

laranja fluorescente

450

•

high gloss

6200

3M Scotchlite High Gloss 6260

branco

700

•

high gloss

6200

3M Scotchlite High Gloss 6287

amarelo fluorescente

700

•

high gloss

6200

3M Scotchlite High Gloss 6296

laranja fluorescente

500

•

transfer resistente à chama

9740

3M Scotchlite 9740

prata

500

•

transfer

5807

3M Scotchlite 5807

prata

500

•

•

transfer

5510

3M Scotchlite 5510

prata

500

•

•

transfer

8712

3M Scotchlite 8712

prata

500

•

•

grau solas

3100

3M Scotchlite 3150

prata

180

grau solas

6700

3M Scotchlite 6750

prata

180

•

ANSI 107

EN 471

EN 469

NFPA 70E

NFPA 1971

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

100%
100%
100%

50

100%

•

50

30

100%

•

•

•

•

•

•

50

30

100%

•

•

•

•

•

•

50

100%

•

•

•

•

•

•

50

100%

•

•

•

•

•

•

•

•

•

75

100%

75

100%

75

100%

•

•

•

75

100%

•

•

•

75

100%

•

•

•

75

100%

•

•

•

75

100%

•

•

•

•

•

•

•

•

50
50

30

•

•

•

•

75

30

•

•

•

•

25

25

•

•

•

•
100%
100%

DENATRAN
Resolução n° 356
de 02/08/2010

NBR 15292

30

Adesivo poliéster

50

Adesivo de borracha

30

•

•

Adesivo de
poliuretano

50

50

•

65%

PVC

100

CERTIFICAÇÕES

100%

Aramida

35%

Modacrílica

25

Algodão FR

Algodão

60

25

Poliéster

A Seco

COMPOSIÇÃO

Guarda Costeira
Americana

CICLOS DE
LAVAGEM

Doméstica

M

•

•

•
•

•

•

Sua segurança

por muito mais tempo.

Seguindo recomendações
simples, existentes nos boletins
técnicos para a lavagem e
manutenção das vestimentas que
contenham os materiais refletivos
3M ScotchliteMR, você terá uma
vestimenta segura e bonita por
muito mais tempo.

Cuidados na lavagem

das vestimentas com 3M Scotchlite.

MR

NÃO DEIXAR DE MOLHO.
Lavagem: máquina de lavar em
temperatura ambiente ou aquecida até 40º.
Alvejante: somente os que não contêm
cloro, quando necessário.

CUIDADO AO PASSAR

Secagem: em temperatura ambiente
ou em secadora elétrica no ponto baixo.

Detergente: somente os que não contêm
soda cáustica ou removedores de manchas.

NÃO ESFREGAR
Verifique os Boletins Técnicos dos Produtos para mais informações.

Coletes refletivos.
A nova linha de coletes reﬂetivos 3M chega para dar mais segurança aos trabalhadores com uma solução
inteligente, que alia a alta tecnologia das faixas reﬂetivas 3M em um colete leve, de extremo conforto e maleabilidade,
com duas opções de cores e a opção de tecido ventilado. Linha de coletes reﬂetivos 3M, a proteção e visibilidade
que seu funcionário merece.
MERCADOS DE USO:
Os coletes reﬂetivos 3M são indicados para ambientes de trabalho que demandam alta visibilidade dos
proﬁssionais como: rodovias, aeroportos, minas, ferrovias, estaleiros, portos, construções e estacionamentos.

VENTILADOS

Frente

NÃO VENTILADOS

Frente

Verso

Verso

Modelo V05M2

Modelo V05S2

COLETE DISPONÍVEL NAS CORES AMARELO E LARANJA
2 FAIXAS

COLETE DISPONÍVEL NAS CORES AMARELO E LARANJA
2 FAIXAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

SEGURANÇA

• Atende à NBR 15292:2013, Classe 2.

Cores de alta visibilidade (amarelo esverdeado ﬂuorescente
e laranja avermelhado ﬂuorescente) com faixa reﬂetiva 3M costurada.

• 100% Poliéster.
• 25 ciclos de lavagem, ISO 6330.
• 2 opções de tecido: sólido e ventilado.
• 2 opções de cores: amarelo ﬂuorescente
e laranja ﬂuorescente.
• Disponível nos tamanhos L e 2XL.

CONFORTO
Material ventilado e maleável, com máxima liberdade dos movimentos.

QUALIDADE
Alta reﬂetividade em condições de chuva, neblina, poeira,
fumaça e períodos do dia como o amanhecer e o anoitecer.

CONHEÇA NOSSAS OUTRAS SOLUÇÕES

PARA PROTEGER SEU DIA A DIA.

PROTEÇÃO
RESPIRATÓRIA

PROTEÇÃO
VISUAL

PROTEÇÃO
À CABEÇA E FACE

PROTEÇÃO
AO SOLDADOR

PROTEÇÃO
AUDITIVA

INSTRUMENTAÇÃO
PROTEÇÃO
À PELE

www.3Mepi.com.br
www.youtube.com/3Mepi

Segurança Pessoal
3M do Brasil Ltda.

Atenção: A 3M não se responsabiliza por inexatidão, desatualização, erro ou omissão das informações prestadas neste documento, sendo certo que sua posição é considerada uma recomendação ou
sugestão, cabendo ao solicitante consultar um profissional e utilizar o EPI adequado ao risco existente nos locais em que trabalhar, atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, nos termos
da NR6 do Ministério do Trabalho e Emprego.

