Logos e sinalização de superfícies termoplásticas pré-moldadas
e interligadas aplicadas direto nas superfícies, para asfalto e concreto
Maximiza a orientação do tráfego, aumenta o reconhecimento da marca, aumenta o orgulho da comunidade e promove o
espírito da educação com a sinalização de superfície durável termoplástica pré-moldada horizontal, projetada para durar
de 6 a 8 vezes mais do que a pintura, e durar mais ainda em áreas com tráfego somente de pedestres. As combinações de
desenhos e cores da DecoMark® são praticamente infinitas.

U S O S E LO C A I S
• Logos personalizados
• Realces de calçada
• Marcações de direção

• Marcações informativas • Ruas e estradas
• Campus universitários
• Marcações de pistas
• Estacionamentos comerciais • Entradas para garagens
• Marcações de pistas
• Vagas de estacionamentos • e mais...
de pedágio

RECURSOS E BENEFÍCIOS BASEADOS NO DESEMPENHO
• Alta resistência a deslizamento/derrapagem para maior segurança. À medida que o material desgasta, novos
elementos antiderrapantes são expostos.
• O material é nivelado em toda a superfície para que não haja risco de tropeços
• Ele dura de 6 a 8 vezes mais que a pintura, com uma aparência limpa e nítida
• 33 cores padrão
• Conformidade com a ADA - Superfície favorável para cadeiras de rodas e pedestres
• Elimina preocupações com a manutenção e a segurança referentes a pedras de pavimentação soltas
• Formas e cores pré-cortadas e interligadas; fáceis de manusear
• Todos os materiais termoplásticos pré-moldados são manufaturados na fábrica da Ennis-Flint, que é certificada
pela ISO 9001:2008 quanto à criação, desenvolvimento e fabricação de termoplásticos pré-moldados. Qualidade,
valor e desempenho a longo prazo são incorporadas à marcação. Os elementos antiderrapantes são adicionados
no momento da fabricação para obter uma aplicação otimizada no canteiro de obras.
Seja uma mensagem de orientação com duas cores básicas ou um logotipo personalizado multicolorido,
todo desenho começa com um desenho assistido por computador (CAD) ligado a um rigoroso processo de
manufatura. No momento da instalação, o aplicador irá encontrar chapas pré-cortadas de material interligado
com as instruções de aplicação e um diagrama para a disposição adequada. As chapas de material DecoMark®
podem ser facilmente levantadas e posicionadas em uma superfície de asfalto ou concreto para aplicação com
um maçarico à gás ou com um grande aquecedor.
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FAIXAS DE PEDESTRES • MEDIANAS • ILHAS • ROTATÓRIAS • ENTRADAS • LOGOS
O TrafficScapes™ é um portfólio de materiais pré-moldados termoplásticos de marcação de pavimento criados visando
a durabilidade, a segurança e a estética para o mercado de paisagem urbana e de medidas moderadoras do tráfego,
criado para:
•
•
•
•
•
•
•

Melhorar a segurança do tráfego, especialmente nos cruzamentos e vias de múltiplo uso
Melhorar a visibilidade para pedestres, motoristas e ciclistas
Fornecer elementos estruturais que integrem uma comunidade “Complete Streets” (abordagem que visa
disponibilizar as ruas para todos, incluindo pedestres e todos os tipos de meios de transporte)
Direcionar pedestres em áreas comerciais ocupadas de estacionamento
Promover e/ou revitalizar a imagem da comunidade
Atrair o desenvolvimento de novos negócios em comunidades habitáveis
Criar mediana de baixo custo ou o efeito de ilha sem o uso de restrições elevadas

Cada produto oferece a sua própria aplicação e abordagem de desempenho para os projetos de paisagem urbana, onde
a segurança de todos no trânsito e o apelo estético precisam caminhar lado a lado.
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Ao ser usada em vias públicas e propriedades particulares abertas para o deslocamento público, as faixas de pedestres decorativas exigem a demarcação adequada
com contornos lineares brancos de acordo com o Manual para a Uniformidade dos Dispositivos de Controle de Tráfego (MUTCD).
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