
Materiały odblaskowe 
do pionowego  
oznakowania dróg.





Historia
Firma 3M od ponad 80 lat prowadzi prace w zakresie 
rozwoju technologii produkcji znaków drogowych. 
Już w 1939 r. w laboratoriach naukowych 3M  
powstała pierwsza folia odblaskowa. Od tego  
czasu naukowcy kontynuują prace nad polepszeniem 
właściwości materiałów odblaskowych. Wszystkie 
podejmowane wysiłki mają na celu sprostanie  
rosnącym potrzebom bezpieczeństwa ruchu  
drogowego oraz zapewnienie naszym klientom  
najwyższej jakości produktów.

 Ŕ 1937  3M jako pierwsze na świecie rozpoczyna prace nad stworzeniem materiałów odblaskowych  
  do oznakowania dróg. 

 Ŕ 1939  Produkcja pierwszej na świecie folii odblaskowej do znaków drogowych. Zainstalowanie pierwszego  
  odblaskowego znaku drogowego w Minneapolis, USA. 

 Ŕ 1945 Wynaleziono mikrokulki odblaskowe TALGO, a następnie kulki BECKO, które odbijały więcej światła  
  i były bardziej wodoodporne od kulek stosowanych wcześniej. Do dziś kulki BECKO znajdują  
  zastosowanie w produkcji odzieży odblaskowej oraz opon rowerowych. 

 Ŕ 1948 Opracowano folię typu Flat-Top. Folia ta posiada cienką i transparentną warstwę plastiku chroniącą  
  szklane kulki przed działaniem czynników atmosferycznych, kurzu i wszelkich zabrudzeń. Obecnie  
  folia jest znana pod nazwą 3M™ Scotchlite Engineer Grade™. 

 Ŕ 1955 Wprowadzenie na rynek odblaskowej tkaniny Scotchlite™. 

 Ŕ 1971 Wprowadzono na rynek folię typu 2, 3M™ High Intensity Grade™, której wartość współczynnika  
  odblaskowości trzykrotnie przewyższa wartość dla folii 3M™ Engineer Grade™. Tak wysokie  
  parametry osiągnięto dzięki zamknięciu szklanych kulek bezpośrednio w metalizowanych  
  kieszeniach eliminując warstwę pośrednią pomiędzy kulką a metalizowanym reflektorem. 

 Ŕ 1992 Opracowano folię typu 3, 3M™ Diamond Grade™, której nazwa pochodzi od mikropryzmatów  
  umieszczonych w strukturze folii przypominających diamenty. Dzięki ułożeniu ok 5000  
  mikropryzmatów na każdym cm2 folia charakteryzuje się wyjątkowo szerokokątną optyką,  
  a jej współczynnik odblaskowości jest ponad 3 krotnie wyższy niż folii typu 2  
  3M™ High Intensity Grade. 

 Ŕ 2005 Wprowadzono na rynek polski folię mikropryzmatyczną typu 2, 3M™ High Intensity Prismatic, która  
  posiada w swojej strukturze niemetalizowane elementy pryzmatyczne umożliwiające współdrożne  
  odbicie światła padającego na lico znaku drogowego.  

 Ŕ 2006 Opracowano i wprowadzono folię typu 3, 3M™ Diamond Grade ™ Cubed DG3.Folia o najwyższych  
  właściwościach dedykowana zarówno do aplikacji autostradowych jak i doskonała do aplikacji  
  w strefach wielkomiejskich, gdzie własności szerokokątnej optyki zapewniają czytelność  
  i widoczność oznakowania mimo dużego rozproszenia światła. 

 Ŕ 2007 3M jako pierwsze wprowadza technologię cyfrowego druku znaków drogowych. Ta przełomowa  
  technologia pozwala na szybkie, wydajne i bardziej ekologiczne produkowanie odblaskowych lic 
  znaków drogowych. Technologia ta zapewnia pełną kompatybilność folii, tuszu i drukarki użytej  
  do produkcji znaku. 

 Ŕ 2009 Wprowadzono folię 3M™ Engineer Grade Prismatic. To pierwsza na rynku niemetalizowana folia 
  typu 1 wytworzona w technologii mikropryzmatycznej. 

 Ŕ 2016 Nowość na rynku polskim – folia typu 1, 3M™ Advanced Engineer Grade Prismatic. Wykonana  
  w nowatorskiej technologii folia mikropryzmatyczna charakteryzuje się znacznie wyższym   
  współczynnikiem luminancji w stosunku do folii produkowanych w technologii mikrokulek 
  szklanych oraz zdecydowanie większym zakresem użytecznych kątów obserwacji i oświetlenia.
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 Ŕ mikropryzmatyczna folia odblaskowa typu 3
 Ŕ przeznaczona na stałe pionowe znaki drogowe
 Ŕ najwyższy współczynnik odblasku w tej klasie
 Ŕ do 12 lat gwarantowanej trwałości
 Ŕ dostępna również w kolorach fluorescencyjnych
 Ŕ samoprzylepna warstwa kleju akrylowego  

aktywowanego przez docisk
 Ŕ warstwa klejąca zabezpieczona foliowym linerem
 Ŕ całkowita grubość folii z linerem to 0,48mm
 Ŕ certyfikowana za zgodność z EN12899-1:2007, 

tabela 4, klasa RA3A zgodna z DIN 67520:2008

 Ŕ wygodne przetwarzanie: 
- farby sitodrukowe 3M™ serii 880I lub 880N 
- laminaty kolorowe 3M™ Scotchlite™ serii 1170 
- zadruk cyfrowy tuszami 3M™ serii 8800UV  
 na drukarkach firmy Durst 161/162 TS 
- laminat zabezpieczający 3M™ Premium  
 Protective Overlay 1170 
- folia literowa 3M™ TFEC 260D 
- 3M™ SCPM-3, 3M™ SCPM-2, 3M™ TMP-5 

3M™ Scotchlite™Diamond Grade™ DG3 
Folia odblaskowa serii 4090

Folia 3M™ Scotchlite™ 4090 dostępna jest w rolkach o szerokościach 1220mm, 914mm, 820mm lub 762mm  
i nawoju 45,7m.

4090 - biały

4091 - żółty 4092 - czerwony 4095 - niebieski 4097 - zielony 4099 - brązowy

4083 - żółtozielony 
fluorescencyjny

4084 - pomarańczowy 
fluorescencyjny

4081 - żółty 
fluorescencyjny
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3931 - żółty 3932 - czerwony 3935 - niebieski 3937 - zielony 3939 - brązowy

3930 - biały

3M™ Scotchlite™ High Intensity Prismatic™ 
Folia odblaskowa serii 3930

 Ŕ mikropryzmatyczna folia odblaskowa typu 2
 Ŕ przeznaczona na stałe pionowe znaki drogowe
 Ŕ najwyższy współczynnik odblasku w tej klasie
 Ŕ do 10 lat gwarantowanej trwałości
 Ŕ samoprzylepna warstwa kleju akrylowego  

aktywowanego przez docisk
 Ŕ warstwa klejąca zabezpieczona foliowym linerem
 Ŕ całkowita grubość folii z linerem to 0,47mm
 Ŕ certyfikowana za zgodność z EN12899-1:2007, 

tabela 4, klasa odblaskowości RA2 

 Ŕ wygodne przetwarzanie: 
- farby sitodrukowe 3M™ serii 880I lub 880N 
- laminaty kolorowe 3M™ Scotchlite serii 1170 
- zadruk cyfrowy tuszami 3M™ serii 8800UV  
 na drukarkach firmy Durst 161/162 TS 
- laminaty zabezpieczające 1160, 1170 i 1180 
- folia literowa 3M™ TFEC 260D 
- 3M™ SCPM-3, 3M™ SCPM-2, 3M™ TMP-5 

Folia 3M™ Scotchlite™ 3930 dostępna jest w rolkach o szerokościach 1220mm, 914mm, 820mm lub 762mm  
i nawoju 45,7m.

Więcej informacji dostępnych w Biuletynie Produktu serii 3930.
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3M™ Scotchlite™ Advanced Engineer Grade Prismatic™  
Folia odblaskowa serii 7930

 Ŕ mikropryzmatyczna folia odblaskowa typu 1
 Ŕ przeznaczona na stałe pionowe znaki drogowe
 Ŕ wysoki współczynnik odblasku
 Ŕ jednolita kolorystyka dzienna i odblasku
 Ŕ do 7 lat gwarantowanej trwałości
 Ŕ samoprzylepna warstwa kleju akrylowego  

aktywowanego przez docisk
 Ŕ warstwa klejąca zabezpieczona foliowym linerem
 Ŕ całkowita grubość folii z linerem to 0,32mm
 Ŕ certyfikowana za zgodność z EN12899-1:2007, 

tabela 3, klasa odblaskowości RA1

 Ŕ  wygodne przetwarzanie: 
-  farby sitodrukowe 3M™ serii 880I lub 880N 
-  laminowanie folia na folię 
-  zadruk cyfrowy tuszami 3M™ serii 8800UV  
   na drukarkach firmy Durst 161/162 TS 
-  laminaty zabezpieczające 1140, 1160 i 1180 
- folia literowa 3M™ TFEC 260D 
- 3M™ SCPM-3, 3M™ SCPM-2

Folia 3M™ Scotchlite™ 7930 dostępna jest w rolkach o szerokościach 1220mm, 914mm lub 614mm  
i nawoju 45,7m.

Folia 3M™ Scotchlite™ Advanced Engineer Grade Prismatic seria 7930 nadaje się do przetwarzania na ploterach 
stołowych i rolkowych.

Więcej informacji dostępnych w Biuletynie Produktu serii 7930.

7931 - żółty 

7930 - biały

7932 - czerwony 7935 - niebieski 7937 - zielony 7939 - brązowy
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3M™ Scotchlite™ Engineer Grade Prismatic™
Folia odblaskowa serii 3430

 Ŕ mikropryzmatyczna folia odblaskowa typu 1
 Ŕ przeznaczona na stałe pionowe znaki drogowe
 Ŕ najwyższy współczynnik odblasku w tej klasie
 Ŕ do 7 lat gwarantowanej trwałości
 Ŕ samoprzylepna warstwa kleju akrylowego  

aktywowanego przez docisk
 Ŕ warstwa klejąca zabezpieczona foliowym linerem
 Ŕ całkowita grubość folii z linerem to 0,47mm
 Ŕ certyfikowana za zgodność z EN12899-1:2007, 

tabela 3, klasa odblaskowości RA1 

 Ŕ wygodne przetwarzanie: 
- farby sitodrukowe 3M™ serii 880I lub 880N
- laminaty kolorowe 3M™ Scotchlite serii 1170
- zadruk cyfrowy tuszami 3M™ serii 8800UV

na drukarkach firmy Durst 161/162 TS
- laminaty zabezpieczające
- folia literowa 3M™ TFEC 260D
- 3M™ SCPM-3, 3M™ SCPM-2, 3M™ TMP-5

Folia 3M™ Scotchlite™ 3430 dostępna jest w rolkach o szerokościach 1220mm, 914mm, 820mm lub 762mm 
i nawoju 45,7m.

Więcej informacji dostępnych w Biuletynie Produktu serii 3430.

3431 - żółty 3432 - czerwony 3435 - niebieski 3437 - zielony 3439 - brązowy

3430 - biały
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3M™ Scotchlite™ ElectroCut™ Film
Transparentna kolorowa folia ploretowa serii 1170

 Ŕ transparentne laminaty kolorowe
 Ŕ rekomendowane do produkcji wielkoformatowych stałych pionowych znaków drogowych
 Ŕ przeznaczone do stosowania z materiałami odblaskowymi 3M™ serii 3430, 3930 i 4090
 Ŕ certyfikowana za zgodność z EN12899-1:2007 w kombinacji z materiałami odblaskowymi 3M
 Ŕ trwała i wytrzymała folia akrylowa
 Ŕ zabezpieczona foliowym linerem samoprzylepna warstwa klejąca aktywowana przez docisk 
 Ŕ przeznaczona do przetwarzania na dowolnych ploterach tnących
 Ŕ trwałość do 12 lat

Folia 3M™ Scotchlite™ 1170 dostępna jest w rolkach o szerokościach 1220mm, 914mm, 820mm lub 762mm 
i nawoju 45,7m.

Więcej informacji dostępnych w Biuletynie Produktu serii 1170.

1177 - zielony

1175 - niebieski1171 - żółty 1174 - pomarańczowy1172 - czerwony

1178 - czarny1179 - brązowy
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 Ŕ wykonane z użyciem mikropryzmatycznej folii odblaskowej 3M™ Diamond Grade™
 Ŕ przeznaczone do stosowania na barierach ochronnych stalowych, betonowych oraz linowych
 Ŕ dostępne w kolorach: biały, czerwony, niebieski, żółty i fluorescencyjne
 Ŕ trwałość gwarantowana do 3 lat
 Ŕ bezinwazyjny sposób montażu zgodny z zastrzeżeniami normy EN 1317
 Ŕ posiadające Krajowy Certyfikat Zgodności wydany przez IBDiM

3M™ Scotchlite™ LDS
Liniowy System Odblaskowy
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Laminaty i farby

3M™ Scotchlite™ Protective Overlay Films
Transparentne akrylowe laminaty zabezpieczające wzmacniające ochronę lic znaków drogowych przed promieniami 
słonecznymi UV. W przypadku przetwarzania folii w procesie druku cyfrowego tuszami utwardzanymi UV laminaty 
zabezpieczające pozwalają na gwarantowanie trwałości nawet do 12 lat.

Produkt Przeznaczony do Barwa Dostępne rozmiary Trwałość

1140 3M 7930 i 3M 3430 bezbarwny 1220mm x 45,7m do 7 lat

1170 3M 3930 i 3M 4090 bezbarwny 1220mm x 45,7m
914mm x 45,7m

do 12 lat

3M™ Scotchlite™ Premium Protective Overlay Films
Transparentne laminaty akrylowe posiadające specjalne dodatkowe warstwy nanotechnologiczne o unikalnych  
właściwościach. Przeznaczone do stosowania z materiałami odblaskowymi 3M. Warstwa zabezpieczająca przed UV 
laminatu 1180 jest taka sama jak w przypadku serii 1170.

Produkt Barwa Dostępne rozmiary Trwałość powłoki 
UV

Rodzaj powłoki  
specjalnej

Trwałość powłoki 
specjalnej

1160 bezbarwny 1220mm x 45,7m - antygraffiti do 5 lat

1180 bezbarwny 1220mm x 45,7m
914mm x 45,7m

do 12 lat antyroszenie do 5 lat

3M™ Scotchlite™ TFEC 260D
Czarna nieodblaskowa folia przeznaczona do wycinania i wyklejania liter, cyfr i symboli na licach stałych  
i czasowych pionowych znaków drogowych. Rekomendowana do stosowania z materiałami odblaskowymi 3M.

Produkt Barwa Dostępne rozmiary Trwałość 

TFEC 260D czarna 1220mm x 45,7m do 12 lat

3M™ Scotchlite™ 880I, 880N oraz 990
Trwałe transparentne farby do sitodruku. Dostępne w postaci gotowej do użycia bezpośrednio z puszki.

Produkt Przeznaczone do: Dostępne kolory* Trwałość zadruku

880I 3M 7930, 3430, 3930, 4090 
oraz innych wybranych folii

do 12 lat

880N 3M 7930, 3430, 3930, 4090 
oraz innych wybranych folii

do 12 lat

990 3M 3290i oraz inne wybrane folie do 7 lat

Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych produktów dostępne są we właściwych Biuletynach Produktów.

* Inne kolory dostępne na zamówienie
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