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Tecnologia Diamond Mesh da 3M já está disponível no
Brasil
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O novo material refletivo para uniformes profissionais traz mais
mobilidade, visibilidade e conforto térmico, além de bom custobenefício
Já est á disponível para import ação no Brasil a t ecnologia que promet e revolucionar os uniformes profissionais: a faixa
reflet iva 3M Scot chlit e 5410 Diamond Mesh. O novo mat erial da 3M é aplicado em vest iment as de alt a visibilidade,
oferecendo maior visibilidade not urna, durabilidade, mobilidade e confort o ao usuário.
“Diamond Mesh é uma t ecnologia de conversão que proporciona pequenas abert uras com format o de diamant e na camada
reflet iva, onde o ar quent e do corpo consegue passar, oferecendo maior confort o t érmico”, explica Marcelo Cavenaghi,
gerent e Market ing para América Lat ina. A aplicação das faixas reflet ivas 3M 5410 Diamond Mesh ao vest uário é feit a por meio
do processo de t ermot ransferência, dispensando a ut ilização dos mét odos de cost ura.
A faixa reflet iva 5410 Diamond Mesh at ende os requisit os da NBR 15292, que regulament a a ut ilização dos mat eriais
reflet ivos em uniformes profissionais, assegurando visibilidade e segurança ao t rabalhador dos mais diversos segment os do
mercado. Normalment e é aplicada nas regiões dos braços, pernas e t roncos.
A t ecnologia “Diamond Mesh” é de exclusividade da 3M. O novo produt o at ende a necessidade de alt o desempenho dos
fabricant es de uniformes profissionais e ainda oferece ót imo-cust o-benefício. “Tem o mesmo cust o dos at uais reflet ivos,
t razendo at ribut os superiores em um produt o inovador e sust ent ável”, acrescent a Marcelo Cavenaghi.
O lançament o mundial ocorreu em out ubro na A+A na Alemanha, a maior feira do set or segurança pessoal do mundo.
Int eressados podem cont at ar os dist ribuidores da 3M Scot chlit e para compra do produt o. Mais informações em:
www.3m.com/diamondmesh
So bre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 90 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 30,1 bilhões em vendas globais em 2016. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas e a Capit al Safet y, que opera
no Paraná. Em 2016, alcançou fat urament o brut o de R$ 3,6 bilhões no País, onde cont a com cerca de 3.500 funcionários.
Conheça nossas soluções criat ivas no sit e www.3M.com.br e cadast re-se para receber nossas not ícias em
ht t p://news.3m.com/pt -br.
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