
       

 

Coletes Refletivos, tipo Manta, confeccionados em tela de poliéster na cor Preta, 

possuindo três faixas horizontais na frente e nas costas, confeccionadas em 
retrorrefletivos microprismáticos na cor Amarelo-Fluorescente com 100 mm de largura 

e em toda sua extensão, possuindo características mínimas de 330 candelas lux por 

m2, conforme norma ABNT 15292 e fixadas à tela através de soldas eletrônicas de alta 

frequência. 

Sobre a faixa da cintura, fixação de uma quarta faixa adicional, dividida em 2 abas de 

320 mm cada, confeccionadas no mesmo material do colete e possuindo duas linhas de 
velcro de modo a permitir regulagem ao corpo do usuário, independente de seu 

manequim. 

 

Na parte externa das  faixas adicionais,  também deverá ser fixado o retrorrefletivo 
microprismático na cor Amarelo-Fluorescente com 100 mm de largura e possuindo 

características mínimas de 330 candelas lux por m2, conforme norma ABNT 15292  em 

toda sua extensão de modo a que o Colete proporcione visibilidade  de 360° 

independentemente da regulagem utilizada por seu usuário. 

 
As soldas eletrônicas aplicadas sobre os retrorrefletivos, além de sua fixação, devem 

proporcionar vedação perfeita, impedindo a entrada de água,  preservando as 

características de refletibilidade, especialmente quando usados sob chuva. 

Na primeira faixa frontal, lado esquerdo do peito, a colocação do brasão oficial da 

Polícia Rodoviária Federal através do processo de silk-screen com utilização de  tinta 
vinílica especial com resistência a intempéries sobre material retrorrefletivo. Do lado 

direito a fixação de velcro fêmea com 8 cms de comprimento na cor preta,  através de 

soldas eletrônicas de alta frequência. 

Letras Retrorrefletivas para Identificação do Usuário 

Na primeira faixa das costas e de forma centralizada a sigla “PRF”, confeccionada com 

materiais retrorrefletivos na cor Amarelo Fluorescente possuindo características 

mínimas de 330 candelas lux por m2, conforme norma ABNT 15292, possuindo 90 mm 
de altura e contornos na cor Preta. Deverá estar centralizada e fixada através de 

soldas eletrônicas de alta frequência. 

Acabamento em todo seu contorno, inclusive das faixas adicionais,  com viés de tecido 

de algodão na cor Preta. 

 



Os coletes refletivos deverão ser acondicionados em embalagens reutilizáveis, 

confeccionadas em PVC com forro de poliéster com um botão de pressão para 

fechamento. 

As exigências mínimas dos materiais retrorrefletivos a serem utilizados na fabricação 

dos coletes refletivos, deverão ser comprovadas através da apresentação de laudo 

técnico emitido por laboratório reconhecido e capacitado para a finalidade, 

juntamente com a proposta de fornecimento. 


