
  FICHA TÉCNICA

CARACTERES ADESIVOS 
ALFANUMÉRICO
Utilizado para identi�cação de elementos de rede 
externa, tais como Terminal de Acesso de Rede 
–TAR, Terminais Óticas –CTOP/CTO-C/CTO-S, 
Conjunto de Emenda Aérea não Selada – CEANS-
-CERTA, TCTA, etc. 

CARACTERÍSTICAS

Possui na face frontal uma película plástica transparente com fundo cinza e os dígitos 
impressos na cor preta, sendo que na face posterior é dotada de uma camada de adesivo 
protegida com papel especial.

A fonte utilizada e do tipo “IMPACTO”, nos seguintes tamanhos:

Nota: Exclusivamente para as letras “SP”, “W” e “M”, no tamanho de 15 mm terão largura 
11,0 +/- 2 mm.

DIMENSIONAL

SP.ER. F00.004 (DT-DTB-BR) Em.01, Fev2000 “Caracteres Adesivos para Identi�cação de 
Elementos na Rede Externa”.

REFERÊNCIA

ALTURA DO DÍGITO LARGURA DA PELÍCULA ALTURA DA PELÍCULA 
15,0 mm +/- 2 mm 11,0 mm +/- 2 mm 23,0 mm +/- 2 mm 

Tabela 01 Dimensionais



Abaixo do caracter de cada película deve estar gravado a marca/nome do fabricante 
(conforme tabela abaixo) , na embalagem individual e na caixa master, deve ser colo-
cado a etiqueta com o nome ou marca do fabricante, lote de fabricação,

IDENTIFICAÇÃO

Os caracteres adesivos serão fornecidos em cartelas com quantidade múltipla, e estas 
devem embaladas em sacos plásticos , acondicionados em caixa de papelão, de forma 
à proporcionar resistência mecânica ao mesmo, em condições de transporte e arma-
zenamento. 

EMBALAGEM

Tabela 02 - Fonte

 

 

 
 
 
5. IDENTIFICAÇÃO 

Abaixo do caracter de cada película deve estar gravado a marca/nome  do fabricante  (conforme  
tabela abaixo) , na embalagem individual e na caixa master, deve ser colocado a e�queta com  o nome 
ou marca do fabricante, lote de fabricação, conforme informações solicitadas na e�queta AMI- 03-
0428 emissão 03 (Anexo 2). 

CARACTER FONTE (IMPACT0) 
15,0 mm 6 

Tabela 02 – Fonte 
 
 
 
 

6. EMBALAGEM 
 

Os caracteres adesivos serão fornecidos em cartelas com quan�dade múl�pla, e estas devem embaladas 
em sacos plás�cos , acondicionados em caixa de papelão, de forma à proporcionar resistência mecânica 
ao mesmo, em condições de transporte e armazenamento, conforme item 6.1 Tabela 03 – Quan�dades, 
abaixo. de acordo o com a solicitação da Telefonica-VIVO, nos seus referido Códigos SAPs. 
 
 

6.1 Os Caracteres Adesivos a serem u�lizados, devem ser fornecidos conforme tabela abaixo, 
contendo embalagens em sacos plás�cos unitários  e acondicionados em caixa MASTER nas 
quan�dades que seguem por código SAP. 

 

 


