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Atuando há mais de dez anos no mercado, 
a Soluções Mais é especialista em 
gestão visual de TPM, etiquetas, rótulos e 
adesivos. De forma ética e comprometida, 
a empresa está em constante inovação e 
desenvolvimento, proporcionando a melhor 
opção para o seu produto ou serviço.

WWW.SOLUCOESMAIS.COM.BR
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ADESIVOS
Qualidade, aderência e tecnologia.

Para sinalizar, identificar ou customizar produtos, serviços, ambientes, entre outros. 
Trabalhamos com diversos tipos de adesivos para oferecer a solução ideal para 
necessidade do seu negócio, seja qual for o seu segmento de mercado.

Selos
Selos são elementos 
indispensáveis 
para empresas que 
necessitam identificar, 
informar ou assinalar 
produtos e serviços.

DESCRIÇãO TÉCNICA:
Produto; vinil (branco 
ou transparente), impressão 
em serigrafia a base 
de solvente, verniz UV 
(opcional) e corte conforme
  a necessidade do cliente. 

Desde
1979

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO Nº 350570801-812-000013-1-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO  Eziquiel Signor Dal Pupo - CRB 61725/01-D
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Exemplo ilustrativo de adesivo.
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ADESIVOS
PERSONALIzADO
Qualidade, aderência e tecnologia.
Utilizado para identificação ou decoração de veículos, peças e equipamentos como 
por exemplo: carros, motos, caminhões, capacetes, bicicletas, brinquedos, etc...

DESCRIÇãO TÉCNICA:
Produto: vinil (branco ou transparente), 
impressão a base de solvente. 
Opcional: verniz UV, blindagem brilho ou 
fosca e corte conforme a necessidade do 
cliente.
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ETIQUETAS 
TÉCNICA
Forneça as informações de forma funcional e aplique 
no local desejado.  

Para identificar e trazer o conteúdo sobre o produto ou serviço, as etiquetas 
tem como característica informar número de certificado, data de calibração, 
data de próxima calibração, validade, responsável, etc.

DESCRIÇãO TÉCNICA: 
 Adesivo utilizado para calibração, sinalização industrial 
e equipamento.  Produto: Poliester (prata e transparente) 
impressão  a base de solvente, campo para escritas. 
Resistência  a abrasivos e temperaturas até 90ºC.

CÓD.:

DATA DA CAL.:

PRÓX. CAL.:

RESP.:

TAG:

CALIBRADO EM:

EXECUTANTE:

VALIDADE:

POP MA-023 FPR-1035/00

Calibração
NBR ISO/IEC

17025 Código

Data da Calibração

Data da Próxima Calibração

Assinatura do Responsável

www.mecq.com.br

Número do Certificado

/ / 

/ / 

CAL 0000
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Blindado: local blindado para proteger  
as informações impressas.

1⁄2 Blindagem:  local que possibilita 
escrever informações desejadas e 
blindagem posterior, mantendo as 
informações intactas  por mais tempo.

Exemplo ilustrativo de etiqueta técnica.
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LACRES
Resistência, durabilidade e confiança.

Adesivos com tecnologias especiais contra violações. Servem para inibir, proteger 
ou mesmo identificar ações indesejadas ou não autorizadas. Uma excelente forma 
para ajudar a manter a garantia e qualidade dos seus produtos e serviços.

dp
R

DESCRIÇãO TÉCNICA:   
vinil destrutível, VOID, papel violado e vinil tradicional. 
Impressão a base de solvente e corte conforme  
a necessidade do cliente.
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Lacre inviolável para aplicações em automóveis. 
Indicado para entre portas, capo e porta malas, 
para que se obtenha uma maior segurança 
durante o transporte. 

Exemplo ilustrativo de lacre automotivo.
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PAINÉIS DE   
POLICARBONATO
O quadro dos instrumentos de controle.

Material resistente, desenvolvido para orientar e sinalizar o controle de equipamentos. 
Normalmente, o painel consiste em uma caixa onde estão alojados todos os controles, 
indicadores, chaves e medidores além de comando de acionamento do aparelho, 
sendo assim, o mesmo necessita de um material de alta qualidade e ótimo acabamento 
para não afetar o bom desempenho do equipamento.

DESCRIÇãO TÉCNICA: 
Policarbonato texturizado ou cristal. Espessuras: 
13 / 18 / 25 / 38 / 50 micras. Película dupla face 
indicada: YR 9767  e YR 9525 linha 3M.  Impressão  
à base de solvente e corte conforme a necessidade 
do cliente.  Nesse produto existe a possibilidade  
de obter o corpo texturizado e visor em cristal  
 (sem emenda). Botão em relevo ou vazado.

Visor transparente

Corpo texturizado
Botão relevo
Visor translúcido

Botão relevo



13Exemplo ilustrativo de painel de policarbonato.
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RÓTULOS
Crie maior valor ao seu produto. 

Rótulos adesivo utilizado para diversos segmentos. Uma forma fácil de identificar 
e ressaltar o valor do seu produto no ponto de venda com muitas possibilidades 
para trabalhar o conceito da sua marca, além de diversos formatos que podem  
ser totalmente customizados para cada situação.

DESCRIÇãO TÉCNICA:  
BOPP, Poliester, couche. Impressão 
a base de água, solvente ou UV. 
Opcional: Verniz UV, plastificação, 
Hot Stamping e cold Stampin. 
Corte conforme a necessidade do 
cliente. Opções de fornecimento rolo, 
placa ou individual

NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ORIENTAÇÃO DE CONSUMO: Lavar antes de consumir

CONSERVAÇÃO: Manter resfriado até 10ºC.
PRODUZIDO E EMBALADO POR: Shunichi Matsusako

Via Bunjiro Nakao - KM 53,5 Sorocamirim - Ibiuna - SP
CEP: 18150-000 - CNPJ 07.375.858/0001-10

Industria Brasileira
COMERCIALIZADO POR: Wal-Mart Brasil Ltda.
Av. Tucunaré, 125 - Barueri - SP CEP 06460-020

CNPJ: 00.063.960/0001-09 - WM’15
ETIQUETA - PAPEL / BANDEJA  - ISOPO R
ENVOLTÓRIO - FILM E DE PVC



15Exemplo ilustrativo de rótulos.
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PLACAS DE 
SINALIzAÇãO
Melhore a comunicação visual e a segurança da empresa.

Os placas de sinalização é a forma mais responsável e segura para instruir os 
colaboradores e visitantes acerca de informações importantes a respeito do ambiente, 
indicando suas regras, condutas, processos, entre outras informações relevantes.

DESCRIÇãO TÉCNICA:   
PVC, alumínio, inox e PS, impresso pelo sistema de Silk-screen e impressão UV. 
Pictograma impresso com tinta fotoluminescente. Cores de acordo com a Norma NBR 
13434-2. Para uso interno (durabilidade superior a 2 anos). Uso externo 
(menor durabilidade). Impressão direta na chapa com tratamento Anti-UV. 
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Exemplo ilustrativo de placa de sinalização.

*Tinta fotoluminescente 
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TPM
Gestão visual TPM

TPM é um modelo de gestão voltado a identificação e eliminação das perdas dos processos 
produtivos e administrativos, melhorando o desempenho, a confiabilidade e a competitividade 
da organização. Mas para esse modelo de gestão funcionar bem, a sinalização também tem  
que estar de acordo e ser muito bem projetada para que não ocorra outros tipos de falhas,  
dessa vez devido a sinalização. Por isso, a Soluções Mais possui alta competência e experiência 
para te ajudar indicando qual é o tipo ideal de adesivo para cada setor ou local a ser aplicado, 
tamanho, cores, textos, entre muitos outros detalhes que são extremamente 
importante para que o projeto seja bem sucedido como um todo.

Manutenção autônoma

Manômetro

Indicador de faixa de trabalhoVisualização de faixa de trabalho

As 7 etapas de 
implantação de 
Manutenção 
Autônoma focam 
o domínio do 
equipamento pelo 
operador.

As 7 etapas de 
implantação de 
Manutenção 
Autônoma focam 
o domínio do 
equipamento pelo 
operador.

DESCRIÇãO TÉCNICA:   
Os tipos de materiais utilizados 
podem variar, assim como o tamanho, 
personalizando-os para atender  
a necessidade do cliente.
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Exemplos de materias de TPM.
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LOCALIZAÇÃO DA ANOMALIA

DESCRIÇÃO DA ANOMALIA

ANOMALIA DETECTADA

Equipamento

Encontrada por Data

ETIQUETA DE ANOMALIA

Nº

TPM
Etapa 1 2 3 4 5 6 7

ALTA   MÉDIA  BAIXA

Prioridade

LOCALIZAÇÃO DA ANOMALIA

DESCRIÇÃO DA ANOMALIA

ANOMALIA DETECTADA

Equipamento

Encontrada por Data

ETIQUETA DE ANOMALIA

Nº

TPM
Etapa 1 2 3 4 5 6 7

ALTA   MÉDIA  BAIXA

Prioridade

LOCALIZAÇÃO DA ANOMALIA

DESCRIÇÃO DA ANOMALIA

ANOMALIA DETECTADA

Equipamento

Encontrada por Data

ETIQUETA DE ANOMALIA

Nº

TPM
Etapa 1 2 3 4 5 6 7

ALTA   MÉDIA  BAIXA

Prioridade

LOCALIZAÇÃO DA ANOMALIA

DESCRIÇÃO DA ANOMALIA

ANOMALIA DETECTADA

Equipamento

Encontrada por Data

ETIQUETA DE ANOMALIA

Nº

TPM
Etapa 1 2 3 4 5 6 7

ALTA   MÉDIA  BAIXA

Prioridade

Identificação de válvulas

Etiqueta de anomalia

Portas

Sentido de fluxo

O método TPM inclui inúmeras formas 
de sinalização, sejam placas, adesivos, 
etiquetas e totens. Com o desenvolvimento 
personalizado e a aplicação eficaz, há a 
melhora contínua na otimização dos serviços. 

GÁS

VAPOR

ELÉTRICA

ESGOTO

HIDRANTE

AR COMPRIMIDO

Atenção

Selo para 
atividades onde 
há necessidade 
de parada do 
equipamento.

Correia/Corrente
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Sentido de rotação

Identificação de voltagem

Classificação dos equipamentos

Ponto de inspeção

Identificação de nível

Números

Ponto de medição de temperatura

Selo para 
atividades de 
identificação 
do ponto de 
medição de 
temperatura.
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Fitas termométrica

“Pegada”  ponto de Inspeção.

Cata ventos

As fitas termométricas são uma série de tiras de teste 
de temperatura que grava, permanentemente, a maior 
temperatura atingida pela etiqueta. As fitas termométricas 
são muito utilizadas para medir o pico de temperatura em 
determinada aplicação ou em um processo.

Tem a finalidade de ponto fixo 
para as inspeções naquela 
devida posição. 

Produto para aplicação nos motores. Cata-vento 
girando identifica funcionamento do motor, 

parado identifica que o motor esta parado.
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Lubrificação

Controle dos pontos de inspeção

A selagem foca as atividades de lubrificação nos equipamentos.

As atividades de inspeção são representadas pelos seguintes 
sentidos visão, audição, olfato e tato
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