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1. Designação do produto 
 

 - Sinalização de Segurança Fotoluminescente. 
 
 

2. Descrição do Produto 

 

Filme de PVC rígido fotoluminescente, autoadesivo, com 0.2 mm de espessura, com superfície antiestática e de 
fácil limpeza. 

 
 

3. Aplicação 
 

Limpar/desengordurar a superfície onde se deseja aplicar o vinil autoadesivo; retirar a película protetora do 
adesivo; Aplicar o vinil na superfície anteriormente limpa e pressionar toda a superfície do sinal de forma a fixá-
lo definitivamente. 

 
 

4. Propriedades Fotoluminescentes 

 
Os produtos  em Vinil Autoadesivo cumprem as Normas Internacionais DIN 67510-4, UNE 23035-4, 
ISO 16069, NP ISO 16069 e Resolução IMO A.752 (18). Em condições de estimulação com 1000 lux durante 5 
minutos, apresentam as seguintes propriedades fotoluminescentes: 

 

Tempo depois de finalizada a estimulação: Luminância (mcd/m2) 

10 minutos 

60 minutos 

170 

22.5 

Valor de Luminância 100 vezes superior ao limiar da 
perceção da vista humana 

Autonomia (minutos) 

0.32 mcd/m2 2250 

 
 

5. Dimensões, Pictogramas e Cor 

 
Conforme catálogo Sinalux, em conformidade com a Regulamentação e Normalização Nacional e Internacional 
em vigor. 

 
 

6. Impressão 

 
Por Serigrafia , com tintas de elevada qualidade resistentes aos raios UV. 

 
 

7. Limpeza 

 
Produtos que não requerem cuidados especiais, bastando limpar com um pano seco ou humedecido com água 
(sem detergentes). 
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8. Garantia 

 
Em condições normais de aplicação e limpeza adequada, é proporcionada uma garantia de 5 anos.  

 
A durabilidade e garantia do vinil autoadesivo  são condicionadas pelo tipo e estado da superfície 
(nível de rugosidade, porosidade, etc.) onde é aplicado o produto, pelas condições de limpeza em que a 
superfície se encontra (só uma superfície livre de poeiras, gordura e todo o tipo de sujidades, permitirá uma 
boa adesão), e pela temperatura de aplicação.   
 
Para a limpeza da superfície onde se deseja aplicar o vinil autoadesivo  aconselha-se a aplicação de 
um produto desengordurante de secagem rápida. 
 
A gama de temperatura ideal para aplicação do vinil  é de 21ºC a 38ºC, não sendo recomendável a 
aplicação em superfícies cuja temperatura seja inferior a 10ºC. Uma vez aplicado, à temperatura de aplicação 
recomendada, possíveis alterações de temperatura são geralmente bem toleradas pela cola, não alterando as 
propriedades de adesão da mesma. 
 
Para aplicações no exterior, considerando a possibilidade de exposição a temperatura, humidade e outros 
ambientes extremos, este prazo poderá ser diminuído. 

 
 

9. Saúde e Segurança  

 
Os produtos não contêm substâncias radioativas. Em termos de toxicidade é considerado um produto seguro 
(Norma Europeia EN 71-3.) 
 

 

10. Qualidade e Certificação 

 
Os produtos  estão certificados pelo Sistema Lloyd’s Register Type Approval. 
A Qualidade dos mesmos é garantida por um processo de controlo de qualidade rigoroso utilizando métodos de 
ensaio em laboratório próprio e observando as Normas aplicáveis. 

 
 

11. Enquadramento Legal 

 
Todos os sinais Everlux respeitam na íntegra as Normas e Legislação em vigor, nomeadamente: 

 
• NP ISO 16069 
• NP EN ISO 7010  
• NP ISO 3864-1 
• ISO 3864-2 
• ISO 17631 
• ISO 15370  
• Council Directive 2002/25/EC 
• NFPA 101 – Life Safety Code 
• European Directive 92/58/CEE 

• DIN 67510-4 
• IMO Resolution A.654 (16) 
• IMO Resolution A.752 (18) 
• IMO Resolution A.760 (18) 
• IMO Resolution A.952 (23) 
• Solas Convention 2004 chapter II-2 Regulation 13.3.2.5 
• Solas Convention 2004 chapter II-2 Regulation 13.7.2.2 
• MARPOL 73/78 : 1978 
• ISPS Code 2003 

 
 


