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1. Escopo 

 
Este guia pretende indicar a forma correta de instalação dos diversos elementos que compõem o sistema de 
segurança Everlux. Para informação complementar deve ser consultado o catálogo da Everlux. 
 

2. Antes da instalação 

 
Para garantir a qualidade e diminuir o tempo de instalação, evitando retrabalho, o instalador deve fazer uma 
análise do tipo de superfícies e dos tipos de sinais a instalar. 
Se a instalação for em ambiente externo deve haver a preocupação de solicitar a sinalização com uma película 
de proteção. 
 

• Superfície 

 
São as características da superfície de fixação dos sinais (normalmente paredes) que condicionam o 
tipo de materiais a utilizar. 
O instalador deve verificar se as superfícies são planas, porosas ou irregulares bem como a presença 
de umidade, gorduras e poeiras. 
Recomenda-se a instalação da sinalização através de bucha e parafuso sempre que a superfície 
apresentar alguma curvatura (côncava ou convexa). 
Em superfícies planas recomenda-se sempre a utilização combinada de cola e adesivo de dupla face (o 
adesivo tem a função de segurar o sinal durante o tempo de cura da cola). 
Pode-se utilizar apenas adesivo de dupla face caso a superfície seja completamente plana, sem 
qualquer tipo de irregularidade e sem poros (como em vidros). 
 
Nota: Sempre que for utilizada cola ou adesivo de dupla face deve ser assegurada uma limpeza da superfície para 
eliminação de gorduras e poeiras. Deve ser também assegurado que a instalação se fará somente após a 
superfície estar bem seca. 

 

• Tipos de sinais 

 
a. Tipo 1 - sinal de uma única face para aplicação paralela à parede. 
b. Tipo 2 - sinal de duas faces para aplicação perpendicular à parede. 
c. Tipo 3 - sinal de duas faces para aplicação suspensa do teto. 
d. Tipo P - sinal panorâmico de duas faces para aplicação saliente da parede ou teto. 

 
Nota: Recomenda-se que a sinalização do tipo 3 seja sempre instalada com parafusos. A instalação da sinalização 
do tipo 2 também devem ser com parafusos, salvo nos sinais de menores dimensões e sempre considerando o tipo 
de superfície. 

 

3. Alturas de instalação 

 
Existem três níveis de alturas de instalação, de acordo com a função de cada sinal: 
 

A. Sinalização de nível superior 

 
Usualmente para a sinalização de rotas de saída e equipamentos de combate a incêndio. 
A base do sinal deve estar a uma altura mínima de 1,8m (recomenda-se os 2,0m). Na presença de 
obstáculos, como num galpão industrial, a altura deve ser mais elevada de maneira a que todos os 
usuários consigam visualizar o sinal. 

 
B. Sinalização de nível intermediário 

 
Usualmente para a sinalização de abertura de portas, agentes de extintor, plantas de emergência. 
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O topo do sinal deve estar a uma altura máxima de 1,8m (recomenda-se o centro do sinal entre 1,3m e 
1,4m). Este sinal é para ser utilizado pela pessoa que vai usar o equipamento e por isso deve estar ao 
nível dos olhos. 
 
C. Sinalização de nível inferior 

 
Usualmente para a sinalização e iluminação de rotas de saída a baixa altura. 
Quando instalado em rodapé, o topo do sinal deve ficar a uma altura máxima de 0,50m e base a uma 
altura mínima de 0,25m (recomenda-se o topo a 0,4m do solo). 
Podem também ser instalados diretamente no piso. 

 
 
Imagem ilustrativa dos três níveis de instalação da sinalização 
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Fixação da sinalização de nível superior e intermediário em PVC (2mm) - Tipo1 

 
Sinal de aplicação paralela à parede, visível de 
frente. 

 
Caso a parede apresente um grau de curvatura que 
não permita o completo assentamento do sinal, 
ficando algumas partes em suspensão, devem ser 
utilizados 4 parafusos e buchas nos cantos para a 
sua fixação. 
 

Se a parede for plana recomenda-se a fixação 
através de cola e adesivo de dupla face. 

 

 
Marcar a altura de fixação de acordo com as 
recomendações da página 1. 
 
 
Nota 1: O sinal deve ser instalado em local bem iluminado 
e sem sombras. 

 

Nota 2: garantir que as superfícies de colagem estejam 
limpas e isentas de poeiras e gorduras. 

 

Aplicar, no verso do sinal, fita de dupla face nos 
quatro cantos e cola em todo o perímetro do sinal. 
A cola deve formar um fio contínuo de 5mm de 
espessura e aplicado a 1cm das extremidades do 
sinal. 
 
 
Nota 1: A fita de dupla face garante que o sinal não deslize 
durante o tempo de cura da cola. 
 

Nota 2: Só se recomenda a fixação de sinais com apenas a 
fita de dupla face em superfícies planas, sem 
irregularidades e não porosas (ex. vidros). 

 

 
Instalar o sinal no local marcado com auxílio de um 
nível. 

 

Ferramentas necessárias 
Limpeza: Pano seco e álcool. 
Instalação: Fita de dupla face, cola, aplicador de cola, escada, trena, lápis, nível e estilete. 

 
Nota: Os sinais para aplicação no exterior devem possuir película de proteção (raios UV e pichação). 
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Fixação da sinalização de nível superior e intermediário em PVC (2mm) – Tipo2 

 
 
Sinal de duas faces para aplicação perpendicular à 
parede, visível de ambos os lados. 
 

 
Sinal fornecido com calha de alumínio para suporte 
rígido ou com calha de PVC com eixo de rotação 
elástico para suporte flexível. 
 
Nota: Para fornecimento de suporte flexível solicitar no 
pedido. 

 

 

Marcar a altura de fixação de acordo com as 
recomendações da página 1. 
 
 
Nota 1: O sinal deve ser instalado em local bem iluminado 
e sem sombras. 
 

Nota 2: Garantir que a superfície de colagem (parede ou 
teto) esteja limpa e isenta de poeiras e gorduras. 

 

Aplicar fita de dupla face ao longo do suporte de 
fixação (rígido ou flexível) a ser aplicado na parede. 
 
Aplicar cola entre as duas fitas de dupla face. 
 
 
Nota: Garantir que o suporte de fixação (calha rígida ou 
flexível) esteja limpo e isento de poeiras e gorduras. 

  

Instalar o sinal no local marcado.  
(auxílio de chave de fenda caso sejam utilizados 
parafusos na fixação). 
 

 

Nota 1: Em superfícies irregulares instalar o sinal 
utilizando parafusos para a sua fixação. 
 

Nota 2: Para sinais com mais de 300 mm de largura é 
recomendado o uso de parafusos para sua fixação. 

 

Ferramentas necessárias 
Limpeza: Pano seco e álcool. 
Instalação: Fita de dupla face, cola, aplicador de cola, parafusos, buchas, brocas, furadeira, extensão 
elétrica, chave de fenda, alicate, escada, trena, lápis, nível e estilete. 

 
Nota: Os sinais para aplicação no exterior devem possuir película de proteção (raios UV e pichação). 
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Fixação da sinalização de nível superior e intermediário em PVC (2mm) – Tipo3 

 
 
Sinal de duas faces para aplicação suspensa no teto, 
visível de ambos os lados. 

 
 

 
Sinal fornecido com 2 furos para aplicação de 
materiais de suspensão. 

 

Após definição dos acessórios de fixação e materiais 
de suspensão, selecionar a medida de suspensão de 
acordo com as recomendações da página 1. 
 

 

 

Marcar os locais de fixação. 
 
 
Nota 1: O sinal deve ser instalado em local bem iluminado 
e sem sombras. 

 

Nota 2: Para a escolha do material de fixação do sinal é 
recomendado que se leve em consideração a estrutura 
onde será instalado. 

 

Instalar o sinal, tendo em consideração uma altura 
que permita uma boa iluminação. 
 
Nota 1: O sinal pode ser pedido com calha no topo para 
aplicação direta no teto. Nesse caso, a instalação será 
idêntica à fixação do tipo 2 (página 4). 
 

Nota 2: Os sinais são fornecidos sem acessórios de 
fixação e de suspensão. 
 

Nota 3: Para sinais de largura superior a 600mm é 
recomendada a utilização de uma base rígida entre os 
sinais para compensar a tendência de flexão do sinal.  

Ferramentas necessárias 
Limpeza: Pano seco e álcool. 
Instalação: Fita de dupla face, cola, aplicador de cola, parafusos, buchas, brocas, furadeira, extensão 
elétrica, chave de fenda, alicate, escada, acessórios de suspensão e de fixação, trena, lápis, nível e 
estilete. 

 
Nota: Os sinais para aplicação no exterior devem possuir película de proteção (raios UV e pichação). 
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Fixação da sinalização de nível superior e intermediário em PVC (2mm) – Tipo P 

 
 
Sinal de duas faces para aplicação saliente da 
parede ou teto, formando dois ângulos de 45° com a 

parede, permitindo uma visualização de 180° (de frente e 

ambos os lados). 
 
 

Sinal possui duas abas que permitem uma fácil 
fixação do sinal. 
  

Marcar a altura de fixação de acordo com as 
recomendações da página 1. 
 
 
Nota 1: O sinal deve ser instalado em local bem iluminado 
e sem sombras. 
 

Nota 2: Garantir que a superfície de colagem (parede ou 
teto) esteja limpa e isenta de poeiras e gorduras. 

 

Aplicar, no verso do sinal, fita de dupla face ao longo 
das abas (e encostada a umas das extremidades) que 
serão fixadas na parede. 
 
Aplicar cola na outra extremidade da aba. 
 

 
Nota: Garantir que as abas de fixação estejam limpas e 
isentas de poeiras e gorduras. 

  

Instalar o sinal no local marcado com auxílio de um 
nível. 
 
 
Nota 1: Em superfícies irregulares instalar o sinal 
utilizando parafusos para a sua fixação. 
 

Nota 2: Para sinais com mais de 300 mm de largura é 
recomendado o uso de parafusos para sua fixação.  

 

Ferramentas necessárias 
Limpeza: Pano seco e álcool. 
Instalação: Fita de dupla face; cola, aplicador de cola, parafusos, buchas, brocas, furadeira, extensão 
elétrica, chave de fenda, escada, trena, lápis, nível e estilete. 
 

Nota: Não é colocada película de proteção aos sinais panorâmicos, pelo que não é recomendada a sua utilização em 
ambientes externos. 
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Fixação da sinalização de nível superior e intermediário em vinil autoadesivo (0,2mm) 
 

Sinais e lâminas autoadesivas fotoluminescentes para aplicação direta na superfície de instalação. 

 
A superfície de fixação dos sinais e lâminas deve ser preparada com antecedência devendo estar plana e 
sem poros. 
Deve ser feita uma limpeza com agente não gorduroso e de rápida secagem (alcool ou acetona). 
 

O sucesso da instalação e durabilidade do produto dependem das condições de instalação e de exposição. 

Marcar o local de fixação de acordo com as 
recomendações da página 1. 
 
 
Nota: Garantir que a superfície de colagem esteja seca, 
limpa e isenta de poeiras e gorduras. 

 

Retirar a película protetora do adesivo do sinal. 
 

 
Nota: Evitar colocar as mãos sobre o adesivo após retirada 
a película. 

  

Instalar o sinal no local marcado. 
 
 
Advertência: Não é recomendado instalar sinais ou 
lâminas em superfícies irregulares, porosas, ásperas ou 
sobre buracos e rejuntes. 

 

Depois de instalado, aplicar pressão constante na 
direção do centro para a periferia do sinal tendo 
especial atenção às bordas e esquinas. 
 
 
Nota 1: Utilizar rolo de borracha ou pano seco para auxílio 
na aplicação da pressão. 
 

Nota 2: A adesão total é obtida 2 horas após a instalação. 
 

Ferramentas necessárias 
Limpeza: Pano seco e álcool. 
Instalação: Trena, lápis, nível, estilete e rolo de borracha (pano seco pode substituir o rolo de 
borracha). 
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Fixação da sinalização de nível inferior em PVC (2mm) 
 

 
Perfil de PVC para aplicação na parede ao nível do 
solo (rodapé). 
 

 
 
 

   

Marcar a altura de fixação de acordo com as 
recomendações da página 1. 
 
 
Nota: Garantir que a superfície de colagem esteja limpa e 
isenta de poeiras e gorduras. 

 

Aplicar no verso do perfil um fio de 5mm de cola, a 
1cm das extremidades e em todo o seu perímetro.  
 

 
Nota: Para evitar o deslizamento do perfil durante o tempo 
de secagem da cola deve ser utilizada fita de dupla face (3 
pontos a distribuir pelo perfil). 

 
Instalar o perfil com a cola no local marcado 
pressionando toda a superfície de forma a espalhar a 
cola. 
 
 
Nota 1: Utilizar pano seco para auxílio na aplicação da 
pressão. 
 

Nota 2: O tempo para proceder a acertos na posição do 
perfil depende do tipo de cola utilizada. 

 

 
 

Ferramentas necessárias 
Limpeza: Pano seco e álcool. 
Instalação: Fita de dupla face; cola, aplicador de cola, trena, lápis, nível e estilete. 
 

Nota: Os sinais para instalação em galerias técnicas, túneis ou no exterior devem possuir película de proteção (raios UV 
e pichação). 
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Fixação das lâminas e discos para sinalização de nível inferior em policarbonato (0,3mm) 
 

Lâminas e discos em policarbonato autoadesivo para aplicação direta no piso. 

 
A superfície para fixação das lâminas e discos deve ser preparada com antecedência devendo estar plana e 
sem poros. 
Deve ser feita uma limpeza com agente não gorduroso e de rápida secagem (alcool ou acetona). 
 

O sucesso da instalação e durabilidade do produto dependem das condições de instalação e exposição. 
 
Limpar e desengordurar a superfície onde se deseja 
instalar a lâmina ou sinais com um produto 
desengordurante de secagem rápida. 
 
 
Nota: Garantir que a superfície de colagem esteja seca, 
limpa e isentas de poeiras e gorduras. 

 

Marcar o local de aplicação no piso. 
 
 

 

Retirar a película protetora do adesivo do sinal. 
 
Nota: Evitar colocar as mãos sobre o adesivo após retirada 
a película. 

  

Instalar a lâmina ou sinais na superfície limpa. 
 
 

 
Advertência: Evitar que as extremidades da lâmina 
coincidam com os rejuntes dos pisos. 

       

Após a instalação, pressionar toda a superfície da 
lâmina de maneira a fixá-la definitivamente. 
 
Nota 1: Utilizar rolo de borracha ou pano seco para auxílio 
na aplicação da pressão. 
 

Nota 2: A adesão total é obtida 12 horas após a instalação. 

      

Ferramentas necessárias 
Limpeza: Pano seco e álcool. 
Instalação: Tesoura, trena, lápis, régua, estilete e rolo de borracha (pano seco pode substituir o rolo 
de borracha). 
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Fixação dos discos metálicos para sinalização de nível inferior 

 

Disco metálico com superfície em policarbonato (sem parafuso). 
 

A superfície de fixação dos discos metálicos sem parafuso deve ser 
preparada com antecedência devendo estar plana e sem irregularidades. 
Deve ser feita uma limpeza com agente não gorduroso e de rápida 
secagem (alcool ou acetona). 
 

O sucesso da instalação e durabilidade do produto dependem das 
condições de instalação.  
Aplicar cola na parte posterior do disco e em todo o 
seu perímetro. 
 
Nota 1:A cola deve formar um fio contínuo de 5mm de 
espessura e aplicado a 1cm das extremidades. 

 

Nota 2: Garantir que a superfície de colagem do disco 
esteja seca, limpa e isenta de poeiras e gorduras.    

Instalar o disco no piso pressionando toda a 
superfície de forma a espalhar a cola. 

 
Nota 1: Utilizar rolo de borracha ou pano seco para auxílio 
na aplicação da pressão. 
 

Nota 2: O tempo para proceder a acertos na posição do 
perfil depende do tipo de cola utilizada.  

Ferramentas necessárias 
Limpeza: Pano seco e álcool. 
Instalação: Cola, aplicador de cola, trena, estilete e rolo de borracha (pano seco pode substituir o rolo 
de borracha). 

 
Disco metálico com parafuso e superfície em policarbonato. 

 
 
 

Para aplicação direta em plataformas metálicas (em grade 
ou chapa de superfície irregular).         

 

         
 

Separar o disco, a arruela trava e a porca borboleta. 
 
Instalar o disco na parte superior do piso (escada ou 
plataforma). 
 
Nota: Usar furadeira para piso em chapa não perfurada.  

 

   
 

Pela parte inferior da grelha inserir a arruela trava e 
enroscar a porca borboleta no disco. 
 
Nota 1: Em locais sujeitos a vibrações mecânicas é 
recomendada a utilização adicional de arruela de pressão 
(não incluso). 
 
Nota 2: Os excessos do parafuso podem ser cortados. 

 

    
 

Ferramentas necessárias 
Instalação: Trena, escada, alicate, furadeira, brocas de metal, extensão elétrica e serra. 
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Fixação dos batentes de proteção 

 

Batente de proteção em neoprene celular para sinalização e amortecimento de choques em obstáculos. 
 
 
A superfície de fixação dos batentes deve ser preparada com antecedência devendo estar plana e sem poros. 
Deve ser feita uma limpeza com agente não gorduroso e de rápida secagem (alcool ou acetona). 
 
O sucesso da instalação e durabilidade do produto dependem das condições de instalação e de exposição. 

Marcar a altura de fixação de acordo com o obstáculo 
a ser sinalizado. 
 
 
Nota: Garantir que a superfície de colagem esteja seca, 
limpa e isenta de poeiras e gorduras. 

 

Retirar a película protetora do adesivo no verso do 
batente. 
 

 

 
Nota: Evitar colocar as mãos sobre o adesivo após retirada 
a película. 

 

Iniciar a instalação do batente em uma das 
extremidades, pressionando até à outra 
extremidade. 
 
 
 
Nota 1: Utilizar pano seco para auxílio na aplicação da 
pressão. 
 
Nota 2: Evite o descolamento para uma segunda aplicação. 
 
Nota 3: É recomendada a utilização adicional de adesivo de 
dupla face ou cola em caso de aplicação em superfícies 
irregulares e porosas. 

   

Ferramentas necessárias 
Limpeza: Pano seco e álcool. 
Instalação: Trena, lápis, nível, estilete. Cola e aplicador de cola, em caso de aplicação em superfícies 
porosas ou irregulares. 

 
Nota: Escada para instalação de batentes de proteção em obstáculos horizontais em altura elevada.   
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Fixação do protetor de degrau 

 
 
Protetor de degrau com base de alumínio para 
aplicação direta no degrau (no nariz do degrau). 
 
 
 
 
Para proteger e sinalizar os limites (nariz) do 
degrau. Garante um elevado grau de 
antiderrapância, mesmo em condições de piso 
molhado. 
 

 
 

Retirar a película protetora dos três adesivos no 
verso do protetor. 
 
Nota 1: Garantir que a superfície de colagem (degrau) 
esteja limpa e isenta de poeiras e gorduras. 
 

Nota 2: Para evitar a necessidade de cortes e facilitar a 
instalação, pedir a medida exata do protetor para cada um 
dos degraus. 
 

Nota 3: É recomendada a utilização adicional de cola. 
                  

Encostar o protetor ao nariz do degrau nos pontos A 
e B (esquema 1 da figura abaixo). 
 
Rodar para a frente até assentar completamente a 
parte superior (horizontal) e pressionar (esquema 2 
da figura abaixo). 
 

 
 
Nota 1: Utilizar pano seco para auxílio na aplicação da 
pressão. 
 

Nota 2: Evite o descolamento para uma segunda aplicação. 

    

Em degraus porosos, irregulares ou revestidos por 
carpetes é recomendada a fixação através de 
parafusos e buchas. 

    

Ferramentas necessárias 
Limpeza: Pano seco e álcool. 
Instalação: Cola, aplicador de cola, serra de ferro, trena, lápis, estilete, parafusos, buchas, brocas, 
furadeira, extensão elétrica e chave de fenda. 
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Fixação do perfil para piso 

 

Perfil para piso com base de alumínio. 
 
 
Permite a instalação de sinalização de piso em 
superfícies irregulares. 
Garante um elevado grau de antiderrapância, mesmo 
em condições de piso molhado. 

  

Retirar a película protetora dos dois adesivos no 
verso do perfil. 
 
 
Nota 1: Garantir que a superfície de colagem (piso) esteja 
limpa e isenta de poeiras e gorduras. 
 

Nota 2: É recomendada a utilização adicional de cola. 

          

Instalar o perfil na superfície limpa (piso) e 
pressionar em toda a superfície. 
 
 
 
Nota 1: Utilizar pano seco para auxílio na aplicação da 
pressão. 
 
Nota 2: Evite o descolamento para uma segunda aplicação. 

  

Em pisos muito porosos, irregulares ou revestidos 
por carpetes é recomendada a fixação através de 
parafusos e buchas. 

  

Ferramentas necessárias 
Limpeza: Pano seco e álcool. 
Instalação: Cola, aplicador de cola, serra de ferro, trena, lápis, estilete, parafusos, buchas, brocas, 
furadeira, extensão elétrica e chave de fenda. 



 

 

Instruções de instalação da sinalização 
Sinais, lâminas, adesivos, discos e perfis fotoluminescentes 
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Montagem e fixação da moldura para sinalização de PVC 

 

Moldura em alumínio para sinalização em PVC de 
2mm. 

 
 
 
 

Componentes: 
 - 4 perfis de alumínio (para a medida do sinal) 
 - 4 L´s de ligação 
 - 4 quadrados de fita de dupla face 

 

 

 

 

Unir os L´s de ligação (2 L´s) aos perfis de alumínio 
(3 perfis) até formar um U. 
 
 

 

 
 

Introduzir o sinal na estrutura em U. 
 
Colocar os 2 L´s de ligação no perfil sobrante e unir 
à estrutura em U já com o sinal.  
 
 
 

 

 

  
 

Aplicar, no verso da moldura, os quadrados de fita de 
dupla face nos 4 cantos. 
 
Instalar o sinal no local desejado com auxílio de um 
nível. 

 
 

Nota 1: Garantir que as superfícies de colagem (moldura e 
parede) estejam limpas e isentas de poeiras e gorduras. 
 

Nota 2: Evite o descolamento para uma segunda aplicação. 
 

Nota 3: É recomendada a utilização adicional de cola em 
caso de aplicação em superfícies irregulares ou porosas. 

 

 

 

Ferramentas necessárias 
Limpeza: Pano seco e álcool. 
Instalação: Martelo de borracha, cola, aplicador de cola, trena, lápis e estilete. 

 


