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Chuva

Há uma SOLUÇÃO...

Todas as pessoas já
enfrentaram

Escuridão
Neve

Nevoeiro
Poeira ou Areia



Vias de circulação delimitadas por barreiras, postes de
amarração ou postes elétricos podem gerar perigos

adicionais se estas estruturas não estiverem
correctamente sinalizadas...

Este risco pode ser acrescido durante a noite ou
durante más condições meteorológicas ...

A iluminação da via de circulação por poste de iluminação
nem sempre é possível e/ou economicamente viável...

ULTRAGUARD™ é a solução com o maior equilibrio
económico.

A retro reflexão da luz dos faróis do veiculo é gratuita,
fácil e permite aos automobilistas a identificação dos

perigos da estrada, evitando em total segurança as
potenciais colisões...

e circulação delimitadas por barreiras, pos



SISTEMA DE SEGURANÇA RETRORREFLECTOR
APLICÁVEL EM TODOS OS DISPOSITIVOS DE
RETENÇÃO DE VEÍCULOS

O inovador carrinho de aplicação é um
dispositivo único e patenteado (EN
2.342.292) e pode ser instalado em
qualquer tipo de dispositivo de retenção
rodoviária.

Permite a aplicação simultânea de tinta
e esferas de vidro. O carrinho pode ser
ligado a todas as máquinas de marcação
existentes no mercado.

ULTRAGUARD™ foi desenvolvido para
ser utilizado em complemento das
marcações rodoviárias para dar ao
condutor uma percepção completa da
estrada.

Uma parceria exclusiva entre Potters e
SOLOSAR.

ULTRAGUARD™ é uma combinação de
uma tinta base de aquosa especialmente
formulada e esferas de vidro de alto
reflexo que podem ser aplicadas
verticalmente a todo o tipo de sistemas
de retenção rodoviária (guardas métalicas,
barreiras de betão, barreiras de segurança
móveis, etc.).

ULTRAGUARD™ proporciona uma
percepção sem encandeamento,
tridimensional e contínua da estrada,
como um fio de Ariane, guiando os
utilizadores da estrada na noite e no mau
tempo, garantindo assim, uma melhor
segurança.

O que é ULTRAGUARD™ ?

ULTRAGUARD™ em números

+/- 2 km/h Este é o resultado possível de
ULTRAGUARD™ por hora de
aplicação.



UMA COMBINAÇÃO BEM SUCEDIDA

ULTRAGUARD™
UM SISTEMA DE ALTO DESEMPENHO
QUE É FÁCIL DE USAR

ULTRAGUARD™ em números

1.9
Este é o índice de refracção das micro esferas
de vidro, o que aumenta o tempo de reacção
na estrada e avisa os utilizadores do perigo.
A retroreflexão é de cerca de 1200 mcd/lx/m².

- Concebido exclusivamente para
marcação vertical

- Adequado para todas as
máquinas de marcação rodoviária

- Adaptável a qualquer altura ou
tipo de superfície

- Instalação e limpeza rápida e fácil

Equipamento de
aplicação inovador

Tinta de base aquosa de
alto desempenho

Esferas de vidro de alto
índice de refracção

- Aderência muito forte a uma
variedade de superfícies e
especialmente em superfícies
inclinadas

- Concebido para ser aplicado em
superfícies verticais sem
escorrimento. Tempo de secagem
entre 5 e 10 minutos: 5 minutos ao
toque.

- Fácil e rápido de aplicar a partir de
5° C 

- Formulado para uma eficácia de
longa duração 

- Reflectir a luz de volta para a fonte
de luz com o mínimo de dispersão

- Também utilizado para marcações
em aeroportos

- Formulado para ser até três vezes
mais reflector do que os grânulos de
vidro utilizados nas marcações
rodoviarias.

- Uma granulometria de acordo com
a EN 1423 e com um índice de
refracção classe C de acordo com a
EN 1436



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTOESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CORES
Disponível em branco, amarelo ou azul

CONSUMO MÉDIO
PINTURA & ESFERAS DE VIDRO
Para uma faixa larga de +/- 10 cm, são
necessários em média 550 g. de tinta e de
micro esferas ULTRAGUARD™

RETRORREFLEXÃO
Através de uma vasta gama de ângulos de
entrada e de observação

Reflectorização linear de barreiras de
betão e guarda-corpos metálicos

Proporciona contraste diurno ou nocturno

PADRĂO
Possibilidade de criar linhas curtas,
longas ou chevron

FORNECIMENTO
Armazenagem permanente de
ULTRAGUARD™ tinta e micro de vidro em
SOLOSAR (França)

ASPECTO METEOROLÓGICO
Pode ser aplicado entre 7°-30°C e com um
nível de humidade inferior a 75%.

ASPECTO TÉCNICO
Incorporação de microesferas no
revestimento entre 50 e 60 % para uma
durabilidade total

Aplicado sobre uma barreira ou guardas
métalicas que corre paralelamente ao
tráfego



FORMAÇÃO
Formação teórica e prática dos
operadores por especialistas SOLOSAR

MANUTENÇÃO
Facilidade de manutenção e substituição:
durante a primeira instalação, e aplicação
de ULTRAGUARD™ em dispositivos de
retenção dedicados a uma armazenagem
tampão

Período de manutenção possível e
definido pelo cliente

INSTALAÇÃO NO LOCAL
Aplicaçăo na Europa pelos nossos
operadores referenciados e treinados

Aplicaçăo pela nossa equipa SOLOSAR
em vários países

ASPECTO TÉCNICO
SOLOSAR ajuda-o a definir as suas
necessidades: escolha das boquilhas,
posição da pistola de pulverização airless,
viscosidade da tinta, limpeza dos guarda-
corpos, controlo do carrinho de aplicação

SOLOSAR SERVIÇO COMPLETO



PORQUÊ ESCOLHER
ULTRAGUARD™?

ULTRAGUARD™
UM SISTEMA COM INÚMERAS
VANTAGENS

Antes/depois da instalação ULTRAGUARD™ 

Aumento do tempo
de reacção
Permite aos condutores aumentar o
seu tempo de reacção a obstáculos
e condições de condução perigosas.

Aumento da eficiência
da orientação

Durabilidade

Alta visibilidadeGuia os condutores mais
eficazmente através das mudanças
na direcção da estrada ou curvas.

ULTRAGUARD™ é uma marcação de
baixo perfil protegida contra o desgaste
experimentado pela marcação de
estradas.
As esferas de vidro protegem a tinta e
aumentam a durabilidade da marcação.

Permite uma alta visibilidade das
curvas, locais de construção, túneis,
estradas não iluminadas e
especialmente em condições
meteorológicas adversas.

0 acidentes = poupança
operacional
ULTRAGUARD™ torna as barreiras
altamente visíveis para os utentes das
estradas em todas as condições
meteorológicas. Com uma redução dos
acidentes, não há necessidade de
substituir frequentemente os sistemas
de retenção rodoviária. As intervenções
são limitadas e o custo é reduzido.

Não-poluente
Evita o fenómeno da poluição luminosa
(sem colunas de iluminação, sem
reflexão ascendente da luz, sem
perturbação do ciclo do sono humano
ou do ciclo dos insectos).



ULTRAGUARD™
APLICAÇÃO VERTICAL EM TODOS OS
TIPOS DE SISTEMAS

ULTRAGUARD™ é um sistema de alta visibilidade aplicado em tempo seco
a partir de 5° C. Permite uma melhor definição da geometria 3D da
estrada, dia e noite, particularmente, em condições climatéricas difíceis.

As suas aplicações são possíveis numa variedade de sistemas de
contenção de estradas: guardas métalicas, barreiras de betão, paredes
baixas, etc.

Não hesite em contactar-nos para todos os seus projectos!

✔ GAMA DE APLICAÇÕES:

A MELHOR ALTERNATIVA PARA ORIENTAR OS UTILIZADORES NAS ESTRADAS.

Guardas métalicas

Dispositivos de
pontes e viadutos Barreiras de betão

Barreiras de
segurança móveis



ULTRAGUARD™
UMA VERDADEIRA INOVAÇÃO PARA A
SEGURANÇA RODOVIÁRIA

ULTRAGUARD™ permite que os utentes da estrada sejam guiados
em todas as condições meteorológicas: nevoeiro, chuva, neve.
ULTRAGUARD™ mantém a sua eficácia e durabilidade ao longo do
tempo.

A MELHOR ALTERNATIVA PARA ORIENTAR OS UTILIZADORES
NAS ESTRADAS.

-25%
Um estudo sobre os acidentes de veículos
que ocorrem durante a noite, antes e
depois da instalação de Ultraguard™
mostrou uma redução da taxa de
acidentes por ano acima dos 25 %.

*Estudo realizado no Estado do Missouri
(EUA) por C. Arruebarrena durante 18 meses
entre Outubro de 2014 e Abril de 2016.



ULTRAGUARD™
UMA VERDADEIRA INOVAÇÃO PARA
VEÍCULOS INTELIGENTES E AUTÓNOMOS

Teste de "leitura" de estrada com um SMART
CAR na Finlândia, perto do Círculo Árctico

(final de 2019)

COMUNICAÇÃO CONTÍNUA COM TODOS OS SISTEMAS
AVANÇADOS DE ASSISTÊNCIA AO CONDUTOR

ULTRAGUARD™ torna a berma
da estrada mais legível para
SMART CAR

ULTRAGUARD™



ULTRAGUARD™
APLICAÇÃO INDUSTRIAL NA SUA FÁBRICA

Gostaria de equipar os seus dispositivos de
retenção com ULTRAGUARD™ na fábrica?

É possível!

Não hesite em contactar-nos



SOLOSAR
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

EUROPA - ÁFRICA - MÉDIO ORIENTE
3 Rue Guillaume Schoettké

57200 Sarreguemines
FRANCE

+33 3 87 98 56 04
www.solosar.fr

SOLOSAR e POTTERS também oferecem um
serviço de fornecimento e instalação: o seu

projecto é único, contacte-nos!

DISPOSITIVOS DE RETENÇÃO DE VEÍCULOS

MELHORAR A VISIBILIDADE NOCTURNA DE TODO O TIPO DE
ESTRADAS... EM TODO O MUNDO!




