
Conspicuity yang dapat 
Anda andalkan.

Memenuhi regulasi dan melampaui ekspektasi dengan 
3M™ Conspicuity sebagai alat pemantul cahaya untuk 
penanda kendaraan.
Saat Anda perlu menambahkan visibilitas untuk kendaraan darurat, 
truk dan kereta gandengan/tempelan, juga bus, ada 3M yang 
menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan Anda.
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Pentingnya visibilitas.

Conspicuity untuk Truk 
dan Kereta Gandengan/Tempelan 

3M™ Diamond Grade™ 
Conspicuity Marking Series
� Untuk aplikasi pada kendaraan.

� Tersedia dalam gulungan 2 inch x 50 M.

� Terdapat pilihan untuk potongan 60 cm.

� Tersedia warna putih, kuning, dan merah.

� Terdapat edge-seal pada bagian pinggir.

� Memenuhi regulasi UN ECE104 dengan 

sertifikasi # 104R – 0000821.

� Memiliki ketahanan hingga 5 tahun.

Hingga

350

983

3MTM

1 US National Highway Trafic Safety Administration (NHTSA), diterbitkan pada Januari 2015

National Highway Trafic Safety Administration (NHTSA) Amerika 
Serikat memperkirakan nyawa 2,660 orang terhindar dari kecelakaan 
sejak tahun 1960 sampai 2012 karena adanya stiker conspicuity pada 
kendaraan berat, sehingga dapat mengurangi 21% kecelakaan dalam 
gelap dan 16% di siang hari. 

nyawa per tahun terhindar dari 
kecelakaan dengan menggunakan stiker 
retro reflektif1.

Dapatkan visibilitas yang Anda butuhkan dan penuhi regulasi 
dengan penanda truk dan kereta gandengan/tempelan dari 3M. 
Sejak Juli 2011, regulasi ECE104 mewajibkan semua kendaraan 
barang berat (HVGs) lebih dari 7.5 ton dan trailer lebih dari 3.5 
ton memasang penanda retro reflektif. Kementrian Perhubungan 
Indonesia, melalui Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat 
No. SK.5311/AJ.410/DRJD/2018 telah mengumumkan pers-
yaratan kendaraan bermotor, termasuk bus, truk, dan kereta 
gandengan/tempelan yang harus dilengkapi dengan stiker 
conspicuity sesuai UN ECE140 mulai dari 1 Mei 2019.

Produk ini mudah dipasang dan memiliki perekat yang sensitif 
terhadap tekanan dengan liner yang mudah dilepas. Penanda ini 
membantu meningkatkan visibilitas kendaraan anda siang atau 
malam dalam segala cuaca.


