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SINALIZAÇÃO TÁTIL HORIZONTAL – BORDA DE DEGRAU ANTIDERRAPANTE 
 

 
Memorial Descritivo 
 

 As Especificações Técnicas para estes pisos estão em conformidade com a Lei de 
Acessibilidade - NBR 9050 e com o Decreto Lei 5296 de 02 de dezembro de 2004. 
 

 As bordas de piso antiderrapantes são combinações de duas propriedades, visual e tátil,  
utilizadas em degraus ou escadas, ou ainda desníveis pronunciados como rampas, para orientação de 
pessoas com deficiências visuais e de locomoção. São cvapresentadas em padrão fotoluminescente, cor 

verde, e preta. Têm as mesmas características solicitadas pelas normas de segurança de bombeiros, 
ampliando, assim, seus benefícios a qualquer ser humano.  
  

 
Especificações 
 

 
 Composto de película auto-adesiva em poliéster, com carga de óxido de alumínio em grãos que 
conferem propriedade antiderrapante pelo aumento da área de arraste.  

 Apresenta, ainda, linha demarcada em propriedade fotoluminescente para visualização sob 
escuridão.  
 A quantidade de energia luminosa é suficiente para orientar fugas em casos de emergência.  
 A película é fornecida em rolos de 20 metros por 5 cm de largura e pode ser aplicada em várias  

linhas paralelas. Recomenda-se pelo menos das linhas.  
 Não esqueça de recortar os cantos com raio para evitar levantamento dos cantos da película.  
 

 
 
Aplicação e Instalação 

 
 
 A garantia da vida útil do produto está intrinsecamente ligada à qualidade de aplicação. Embora 

seja muito simples de aplicar (auto-adesivo) alguns cuidados prévios são importantes: 
 
 

a) A limpeza dos pisos onde será aplicada a película é de fundamental importância. Deve estar 
seca, isenta de pó, gorduras e outras sujidades. 

b) Deve-se aplicar, previamente à aplicação da película, um “primer” de preparação de ades ividade 

à base do piso. Procure por Primer para adesivo ARCO PR-01. 
c) Deve-se aplicar a película retirando seu liner (proteção da face adesiva) com cuidado para não 

sujá-la com poeiras e gordura dos dedos. 

d) Ao aplicar a película, fazê-la de uma só vez. A adesão da película é INSTANTÂNEA não 
permitindo reposicionamento.  
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