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Informace o zdraví a bezpečnosti 
Před manipulací nebo použitím tohoto výrobku si přečtěte 
všechny údaje o zdravotních rizicích, bezpečnostních 
opatřeních a první pomoci, uvedené v Bezpečnostních 
listech a/nebo na štítcích chemikálií. 
 
 
 

Popis 
Reflexní fólie 3M™ Diamond Grade™ DG3 série 4000 je 
tvořena krychlovými hranoly s neobyčejně vysokou 
účinností a je určena k výrobě dopravních značek a 
směrových ukazatelů, které jsou osvětlovány ve svislé 
poloze. Fólie Diamond Grade DG3 je zkonstruována tak, 
aby měla nejvyšší reflexní charakteristiky na střední a 
krátkou silniční vzdálenost, jak určuje hodnota RA při 
diferenčních úhlech 0,5°, 1,0° a 1,5° v tabulce B. 
Účinnost při těchto úhlech představuje nejběžnější 
geometrie pohledu, s nimiž se motoristé setkávají. Fólie 
Diamond Grade DG3 má také vysoký jas při velkých 
osvětlovacích úhlech, jak ukazují hodnoty pro 40° 
v tabulce B. 
Ve dne má fluorescentní reflexní fólie Diamond Grade 
DG3 lepší viditelnost než běžné (nefluorescentní) barevné 
fólie. 
Po aplikaci na správně upravený podklad značky zajistí 
fólie Diamond Grade DG3 dlouhodobou reflexivitu a 
životnost. 
 
Fólie Barva 
4090 Bílá 
4091 Žlutá 
4092 Červená 
4095 Modrá 
4097 Zelená 
4081 Fluorescentní žlutá - FŽ 
4083 Fluorescentní žlutozelená - FŽZ 
4084 Fluorescentní oranžová - FO 
 

 

 
 
Reflexní fólie 3M™ Diamond Grade™ DG3 série 4000 je 
schválena pro výrobu čelních stran dopravních značek 
podle Evropské technické homologace (ETA). 
Byla dodržena veškerá ustanovení týkající se osvědčení o 
shodě a funkčních charakteristikách, popsaná v ETA 
07/0272, a výrobek splňuje všechny předepsané 
požadavky (podrobnější informace najdete v prohlášení o 
shodě s ES na konci tohoto dokumentu). 
 
 
 

Vlastnosti 
Při měření podle postupu stanoveného v publikaci CIE č. 
54.2 s použitím standardního osvětlovacího tělesa CIE A 
odpovídá výchozí minimální koeficient vratného odrazu 
fólie Diamond Grade DG3 hodnotám v tabulkách A a B. 
Tabulka A odpovídá požadavkům na třídu RA3A v normě 
DIN 67520:2008 (viz také třída R3A pro Německo v ETA 
07/0272) pro účinnost na dlouhou vzdálenost. 



 
 
 
 
 
RA[cd/lx/m2] 
β2 = 0, ε = 0 

α = 0,1° α = 0,2° α = 0,33° 

 β1 = β1 = β1 = 
Barva 5° 20° 30° 5° 20° 30° 5° 20° 30° 
Bílá 850 600 425 625 450 325 425 300 225 
Žlutá 550 390 275 400 290 210 275 195 145 
Červená 170 120 85 125 90 65 85 60 45 
Modrá 55 40 28 40 30 20 28 20 15 
Zelená 85 60 40 60 45 30 40 30 20 
Fl. žlutá 550 390 275 400 290 210 275 195 145 
Fl. ŽZ 700 480 340 500 360 260 340 240 180 
Fl. oranž. 260 130 95 140 100 70 95 65 49 
Tabulka A: Účinnost na dlouhou vzdálenost, třída RA3A* 
 
 
Tabulka B charakterizuje fólii v rozsahu středních a 
krátkých vzdáleností. Týká se akční vzdálenosti, ze které 
začne být dopravní značka čitelná. V tomto rozsahu se 
také objevují větší osvětlovací úhly. Všechny hodnoty 
překračují příslušné požadavky na třídu RA3B v normě 
DIN 67520:2008 a na třídu R3B v ETA 07/0272. 
 
 
 
RA[cd/lx/m2] 
β2 = 0, ε = 0 

α = 0,5° α = 1,0° α = 1,5° 

 β1 = β1 = β1 = 
Barva 5° 20° 30° 40

° 
5° 20° 30° 40° 5° 20° 30° 40° 

Bílá 320 240 160 80 120 90 60 30 32 24 16 8 
Žlutá 224 168 112 56 84 63 42 21 22 16,5 11 5,5 
Červená 64 48 32 16 24 18 12 6 6,5 5 3 1,5 
Modrá 16 12 8 4 6 4,5 3 1,5 1,5 1 - - 
Zelená 32 24 16 8 12 9 6 3 3 2,5 1,5 1 
Fl. žlutá 224 168 112 56 84 63 42 21 28 21 14 7 
Fl. ŽZ 256 192 128 64 96 72 48 24 32 24 16 8 
Fl. oranžová 96 72 48 24 36 27 18 9 12 9 6 3 
Tabulka B: Minimální R A v akční vzdálenosti od značky* 
 
* Definice úhlů platí pro systém goniometru CIE (koplanární geometrie). Fólie 
musí být instalována v úhlu 0° ke goniometru (jak je znázorněno níže). 
 
 
 
Výchozí souřadnice barev a činitelé jasu odpovídají polím 
barev v tabulce C při osvětlení standardním osvětlovacím 
tělesem CIE D65 a měření v geometrii 45/0. Pole barev 
odpovídají ETA 07/0272 (podobají se CR2 podle normy 
EN 12899-1:2007 pro materiály třídy RA2 běžných barev 
vyjma oranžové. Činitelé jasu pro bílou a žlutou 
překračují požadavky na třídu CR2, aby demonstrovaly 
vyšší účinnost ve dne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Barva 1 2 3 4 Činitel 

jasu, 
třída 
B2 

 x y x y x y x y β 
Bílá 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 ≥0,40 
Žlutá 0,494 0,505 0,470 0,480 0,513 0,437 0,545 0,454 ≥0,24 
Červená 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 ≥0,03 
Zelená 0,110 0,415 0,170 0,415 0,170 0,500 0,110 0,500 ≥0,03 
Modrá 0,130 0,090 0,160 0,090 0,160 0,140 0,130 0,140 ≥0,01 
FŽ 0,521 0,424 0,557 0,442 0,479 0,520 0,454 0,491 ≥0,38 
FŽZ 0,387 0,610 0,460 0,540 0,438 0,508 0,376 0,568 ≥0,70 
FO 0,595 0,351 0,645 0,355 0,570 0,429 0,531 0,414 ≥0,20 
Tabulka C: Souřadnice barev a činitelé jasu 
 
 

Tištěné barvy a krycí fólie 
V případě potištěných barevných ploch na bílé fólii při 
zpracování podle doporučení 3M™ nebudou koeficienty 
vratného odrazu menší než 70 % hodnoty pro 
odpovídající barvu v tabulkách A a B. V případě bílé fólie 
potažené fólií 3M™ Electrocut™ série 1170 při 
zpracování podle doporučení 3M nebudou koeficienty 
vratného odrazu menší než 100 % hodnoty pro 
odpovídající barvu v tabulkách A a B. 
Souřadnice barev a činitelé jasu budou odpovídat tabulce 
C. 
Tím jsou splněny příslušné požadavky normy EN 12899-
1 a ETA 07/0272. 
 
 
 

Orientace 
Fólie Diamond Grade DG3 je konstruována jako účinná 
širokoúhlá reflexní fólie bez ohledu na její orientaci na 
podkladu nebo konečnou orientaci po instalaci. Nicméně 
když je pro daný typ značky nebo danou situaci důležitý 
široký osvětlovací úhel, fólie na hotové značce musí být 
umístěna s aplikační orientací 0° nebo 90°, protože 
účinnost světla odraženého od krychlového hranolu není 
stejnoměrná ve všech úhlech natočení. 
 
Hotová značka musí mít fólii umístěnou s aplikační 
orientací 0° pouze v případě, že vaše značky musí mít 
vysokou účinnost při osvětlovacím úhlu překračujícím 
40°. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Obr. 1 - Fólie je umístěna s orientací 0° 
 
Když má hotová značka svislé „primární rýhování“, 
znamená to, že fólie má aplikační orientaci 0°. Když má 
hotová značka vodorovné „primární rýhování“, znamená 
to, že fólie má aplikační orientaci 90°. 
 
 
 

Obráběcí čáry 
Vzhledem ke způsobu výroby prizmatických fólií jsou na 
výrobku patrné obráběcí čáry. U fólií Diamond Grade 
DG3 jsou tyto čáry o něco silnější než spojnice vzoru. 
Obráběcí čáry jsou patrné v osvětlení prodejny, ale na 
silnici ve dne nebo v noci jsou neznatelné (obr. 2). 
 

 
 
Obr. 2 - Obráběcí čáry 
 
 
 

Aplikace 
Fólie Diamond Grade DG3 se musí před aplikací 
kondicionovat, aby celý stoh nebo role dosáhla minimální 
teploty 18°C. 
Fólie se musí aplikovat mechanickými aplikátory 
s přítlačným válcem na správně upravené podklady. 
Ruční aplikace se doporučuje pouze pro nápisy a 
předlohy. Silně tlačte na gumový válec nebo ekvivalentní 
aplikátor, abyste dosáhli maximální počáteční adheze. 
Postupujte mnoha tahy se značným překrýváním. Znovu 
přitlačte válcem všechny okraje. Aplikace fólie Diamond 
Grade na hotové značky nebo pozadí se musí provádět 
pomocí mechanického nebo ručního válcového 
laminátoru. Další informace najdete v Informačních 
prospektech IF 1.4, IF 1.5 a IF 1.6. 

 
 
 
 

Spojování 
Je-li třeba na jednom podkladu použít více kusů fólie 
Diamond Grade DG3, musí se použít tupé spoje. 
Jednotlivé kusy fólie se nesmí navzájem dotýkat. Lze 
akceptovat mezery o šířce až 1,5 mm. Tím se zabrání 
vyboulení fólie vlivem vysoké teploty nebo vlhkosti. 
 
 
 

Podklady 
V případě dopravních značek se aplikace výrobku 
omezuje na správně připravený hliník (viz Informační 
prospekt 1.7). Podklad musí být před aplikací 
kondicionován, aby byla zaručena minimální teplota 
povrchu 15°C. 
Výlisky se musí obalit a ploché deskové značky se musí 
pečlivě oříznout, aby se fólie na sousedních deskách 
sestavených značek navzájem nedotýkaly. Důrazně 
upozorňujeme, že při použití všech ostatních podkladů 
musí uživatelé pečlivě zhodnotit adhezi a trvanlivost 
značky. Fólie Diamond Grade DG3 je určena v první řadě 
k aplikaci na rovné podklady. Jakákoliv aplikace 
vyžadující ohnutí nebo zakřivení s poloměrem menším 
než 130 mm musí být zajištěna nýty nebo šrouby. 
Společnost 3M neodpovídá za závady značek způsobené 
podkladem nebo nesprávnou přípravou povrchu. 
 
 
 

Kompatibilní výrobky 
Sítotisk 
• Tiskařské barvy 3M™ 880I 
• Tiskařské barvy 3M™ 880N 
 
Digitální potisk 
• Barva 3M™ Piezo Inkjet série 8800UV (pro tiskárnu 

Durst Rho 161TS) 
 
Kopírování dílů 
• Fólie 3M™ Scotchcal™ 3650-12 (černá) 
• Fólie 3M™ Scotchcal™ ElectroCut™ 100-12 
• Fólie 3M™ ElectroCut™ série 1170 
• 3M™ TFEC 260 D 
 
Všechny aplikace 
• Vybrané aplikační pásky 3M 
 
Důležité: Před sítotiskem a zejména po něm je třeba 
dát pozor, aby se fólie série 4000 neohýbala. 
Čelní strany značek potištěné metodou sítotisku musí 
být během plnění polic nebo bezprostředního 
průchodu dopravníkem dostatečné větrané. Pokud 
nebude mít potisk náležité větrání, rozpouštědlo by 

Primární rýhování 

Napříč role 



mohlo poškodit vrchní vrstvu fólie. Podrobnější 
informace najdete v Informacích o výrobku 880I a 
Informa čním prospektu 1.8. 
 
 

Všeobecné funkční charakteristiky 
Účinnost a životnost reflexní fólie 3M™ Diamond Grade 
DG3 série 4000 budou závislé na řadě faktorů, mezi něž 
patří (mimo jiné): 
 
• Výběr, příprava a teplota podkladu 
• Aplikační postupy 
• Geografická poloha 
• Působení povětrnostních podmínek (např. sníh, 

námraza) 
• Správná kombinace fólie, barvy a krycí fólie 
• Složení barvy 
• Metody sušení/vytvrzování barvy 
• Metody čištění a údržby 
 
 
 
Záruka  
Společnost 3M zaručuje, že reflexní fólie 3M™ Diamond 
Grade DG3 série 4000, které prodává za účelem použití na 
dopravních značkách a ukazatelích v Evropě, bude po 
dobu až dvanácti* let od data aplikace (konkrétní definice 
lhůty je dána prodejními podmínkami) bez materiálních a 
výrobních vad za předpokladu, že: 
fólie série 4000 je zpracována a aplikována na povrch 
v úhlu ±10° od svislé roviny v souladu se všemi 
aplikačními a výrobními postupy 3M, uvedenými 
v informacích o výrobcích 3M, informačních prospektech 
a technických pokynech (které budou na požádání 
poskytnuty zastoupením 3M), včetně výlučného použití 
systému sladěných komponent 3M, tiskařských barev, 
krycích fólií a doporučeného aplikačního vybavení. 
(* Deset let pro fluorescentní žlutou a žlutozelenou, tři 
roky pro fluorescentní oranžovou) 
 
 
 
Důležité upozornění pro kupujícího 
Všechny výroky, technické informace a doporučení 
uvedená v tomto dokumentu vycházejí ze zkoušek, které 
považujeme za spolehlivé, ale nemůžeme zaručit jejich 
přesnost nebo úplnost. Uživatel musí před použitím určit 
vhodnost výrobku pro zamýšlený způsob použití a přebírá 
veškerá rizika a odpovědnost, která s ním jakkoliv 
souvisí. Veškeré otázky týkající se záruky a odpovědnosti 
v souvislosti s tímto výrobkem se řídí prodejními 
podmínkami, které podléhají platným zákonům. 
Výroky a doporučení, které zde nejsou uvedené, nebudou 
mít žádnou platnost, pokud nebudou zakotvené ve 
smlouvě podepsané zástupci prodejce a výrobce. 
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Další pomoc 
Máte-li konkrétní dotazy týkající se reflexních výrobků 
3M™, kontaktujte místní technické služby 3M nebo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3M Deutschland GmbH 
TSS Laboratory 
Traffic Safety Systems Division 
Carl-Schurz-Str. 1, D-41453 Neuss 
 
Telefon: +49 21 31/14-33 94 
Fax:  +49 21 31/14-36 94 
 
Všechna práva vyhrazena 
© 3M Company, 2009 
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Výroba: 

 
3M Deutschland GmbH 

Carl-Schurz-Str.1 
D – 41453 Neuss 

 
3M Deutschland GmbH 

Sekt Hilden 
Düsseldorfer Str. 121-125 

D – 40721 Hilden 
 

3M Copany 
3M Brownwood Plant 

4501 Highway 377 South 
Brownwood 

76801 Texas 
USA 

 

Mikroprizmatická reflexní fólie 
 
3M Diamond Grade DG3 série 4000 
3M Diamond Grade DG3 série 4000 + fólie 3M Electrocut (EC) série 1170 
3M Diamond Grade DG3 série 4000 potištěná tiskařskou barvou 3M série 880 
 
Funkční charakteristiky výrobku (požadavek CUAP/ETA č. 01.06/04) 
 
Charakteristiky viditelnosti  
Barva ve dne a činitel jasu: splňuje, třída B2 
Koeficient vratného odrazu: třída R2 (Evropa), R3A + R3B (Německo, Řecko, Belgie) 
Symetrie otočení: splňuje 
Rázová houževnatost: splňuje 
Odolnost  
Tepelná odolnost: třída 1 (80°C) 
Barva ve dne a činitel jasu: splňuje, třída B2 (po expozici) 
Koeficient vratného odrazu: splňuje (> 80 % po expozici) 
 
Neuss, prosinec 2008 
 

 
 
 

John Jackson 
Technický ředitel 3M 

 

 

 


