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Pattex torna a bricolage mais simples e fácil – DIY Light 
 

Pattex lança nova gama de silicones pensados para uma 
bricolage acessível a todos 
 
A marca Pattex acaba de lançar em Portugal três novos silicones com a promessa de tornar 
a bricolage mais fácil e simples – DIY Light. Graças ao seu desenho inovador, à sua 
avançada tecnologia e a uma comunicação clara e simples podem ser utilizados facilmente 
por qualquer pessoa. A nova gama de silicones da marca Pattex é constituída por três 
produtos distintos, cada um para uma área de aplicação distinta: um silicone para casas de 
banho e cozinhas, um silicone para o exterior e um vedante acrílico para o interior. 
 
O Pattex Banhos & Cozinhas é um silicone neutro, 
sem odor e resistente a fungos, produzido para ser 
utilizado em zonas húmidas. Apresenta um rendimento 
excecional, não só porque tem uma longa duração e 
uma secagem rápida, bem como proporciona um vedar 
hermético sem resíduos e com um odor agradável. 
 
O Pattex Exterior é um silicone com polímero Flextec 
que funcionar em qualquer trabalho no exterior, já que 
foi concebido para resistir a condições extremas, como 
humidade, temperaturas muito frias ou muito altas. Este 
produto combina a elasticidade característica de um 
silicone com a força de uma cola, para colar e vedar em 
qualquer parte da casa.  
 
Por fim, o Pattex Interior é um vedante acrílico para interiores ideal para renovar as juntas 
das portas e das janelas ou para preencher fendas e fissuras. Este produto oferece uma forte 
elasticidade e uma aderência de longa duração, é fácil de limpar e pode ser pintado. 
 
Anna Arimany, Diretora de Marketing e Trade Marketing de adesivos de consumo da 
Henkel Ibérica, refere que “a pandemia de Covid-19, e o confinamento por ela causado, veio 
demonstrar a importância de garantir o conforto das nossas casas. Para que possamos 
desfrutar ao máximo do nosso lar, são cada vez mais constantes as pequenas reparações e 
reformas. Este lançamento pretende tornar as atividades de bricolage mais simples e fáceis, 
sem recorrer aos serviços de um profissional, e destina-se a consumidores sem experiência 
em bricolage que gostam de efetuar pequenas remodelações e reformas em casa. Agora é 
mais fácil colar e vedar e não há tarefas complexas de bricolage”. 
 



 

Com uma ampla variedade de formatos que facilitam a sua aplicação, os novos silicones 
estão disponíveis nos seguintes formatos: Pattex Banhos & Cozinhas em tubos de 50ml, 
cartuchos de 280ml e sistema Air Pulse com doseador ergonómico e regulável de 100ml, 
todos em cor branca ou transparente; Pattex Exterior em cartuchos de 280ml, na cor branco 
e transparente; e, por fim, Pattex Interior em cartuchos de 280ml, apenas na cor branco. 
 
 
 
Pattex Tubos 50ml – PVPR* 3.99€ 
Pattex Cartucho Banhos & Cozinha 280ml – PVPR* 6,99€ 
Pattex Cartucho Interior 280ml – PVPR* 3,99€ 
Pattex Cartucho Exterior 280ml – PVPR* 7,99€ 
Pattex Air Pulse 100ml – PVPR* 9,99€ 
 
*PVP recomendado suscetível a alteração de acordo com o livre critério do distribuidor. 
 
 
 
Sobre a Henkel 
A Henkel opera globalmente com um portefólio bem equilibrado e diversificado. A empresa detém posições de 
liderança com as suas três unidades de negócios, tanto na área da indústria como no grande consumo, graças 
à força das marcas, inovações e tecnologias. A Henkel Adhesive Technologies é líder mundial no mercado de 
adesivos em todos os segmentos da indústria. Nos seus negócios de Laundry & Home Care e Beauty Care, a 
Henkel ocupa posições de liderança em muitos mercados e categorias em todo o mundo. Fundada em 1876, 
a Henkel faz uma retrospetiva a mais de 140 anos de sucesso. Em 2020, a Henkel atingiu um volume de vendas 
de 19 000 milhões de euros e um lucro operacional depurado de cerca de 2 600 milhões de euros. A Henkel 
emprega cerca de 53 000 pessoas em todo o mundo - uma equipa apaixonada, altamente diversificada e unida 
por uma forte cultura corporativa, um objetivo comum de criar valor sustentável e valores partilhados. Como 
líder reconhecida em sustentabilidade, a Henkel ocupa posições de destaque em muitos índices e 
classificações internacionais. As ações preferenciais da Henkel estão listadas no índice alemão de ações DAX. 
 
Para obter mais informações, visite    www.henkel.pt ou siga as contas oficiais de Twitter e Instagram: 
             @henkeliberica 
 
 
Para mais informações:  
MEDIA CONSULTING 
André Gerson | 912 293 131 | andre.gerson@mediaconsulting.pt 
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