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Soluções LOCTITE de alto desempenho, e conhecimento técnico para a fiabilidade mecânica de 
Porsche 99X Electric. 

 

Henkel associa-se à Porsche no Campeonato Mundial de 
Fórmula E ABB FIA 
 
Lisboa, Portugal – Henkel, através da marca LOCTITE, associa-se à Porsche no Campeonato 
Mundial de Fórmula E ABB FIA, o único campeonato de monolugares totalmente elétricos e 
mais sustentáveis. Com base no seu forte desempenho, inovação, fiabilidade e 
sustentabilidade, LOCTITE tornou-se o parceiro oficial de Adesivos da equipa TAG Heuer 
Porsche Formula E, oferecendo produtos profissionais de alta qualidade, e conhecimentos 
técnicos no Porsche 99X Electric, o primeiro carro de corrida totalmente elétrico da empresa. 
 
O Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA, promove ativamente a mobilidade elétrica e 
soluções de mobilidade inovadoras, que contribuem para reduzir a contaminação atmosférica, e 
lutar contra as alterações climáticas. Henkel e Porsche, estão comprometidas a contribuir para um 
futuro mais sustentável. 
 
Porsche Motorsport, melhora continuamente o Porsche 99X Electric em termos de eficiência e 
fiabilidade para competir numa das corridas mais prestigiadas do mundo, o Campeonato Mundial 
de Fórmula E da ABB FIA. A Henkel fornece as soluções adesivas para muitas aplicações, tanto 
nas oficinas de desenvolvimento da Porsche como na pista de corrida. 
 
Como parte da parceria, a equipa TAH Heuer Porsche de Fórmula E utiliza uma ampla variedade 
de produtos LOCTITE, incluindo adesivos epóxi de alto desempenho, retentores, adesivos com 
capacidade de preenchimento de folgas, fixadores de roscas (de resistência média e alta), adesivos 
estruturais, vedantes de roscas e adesivos instantâneos. A utilização destes produtos assegura a 
total fiabilidade mecânica de uma grande variedade de aplicações-chave, dos mancais radiais do 
sistema de suspensão, parafusos de ancoragem do sistema de transmissão e da carcaça da caixa 
de velocidades à montagem dos componentes do volante motor, juntas tóricas e cabos de 
transmissão. Os bancos de ensaio de motores e as caixas de engrenagens da Porsche também 
beneficiam do desempenho elevado das soluções LOCTITE. 
 
 
“É com muito orgulho que nos associamos à equipa TAG Heuer Posrche de Fórmula E no 
Campeonato do Mundo de Fórmula E ABB FIA” afirma Joerg von Ameln, Vice-Presidente 
Corporativo da Henkel Adhesives Technologies. “Juntos, lançámos as bases para o que será 
claramente o futuro do desporto automóvel. E, era óbvio que nos iríamos complementar 
perfeitamente, porque, tal como nós, a Porsche está a correr para ganhar.”  
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“Esta parceria representa perfeitamente os nossos valores de marca partilhados”, acrescenta Eric 
Saunders, Vice-Presidente de Marketing Manufacturing & Maintenance Geral da Henkel Adhesive 
Technologies. Esta é uma plataforma ideal na qual podemos enfatizar o compromisso da LOCTITE, em 
desenvolver produtos pioneiros baseados no conhecimento e na experiência do mundo real, nos quais 
a segurança e a sustentabilidade são inigualáveis". 
 
“Para ter sucesso em carreiras competitivas, como o Campeonato do Mundo de Fórmula E ABB 
FIA, necessitamos de parceiros relevantes que partilhem o mesmo compromisso e visão do futuro 
para o automobilismo. Temos o prazer de ter a Henkel como nosso parceiro forte e fiável. A filosofia 
da LOCTITE e os seus produtos, representam inovação e sustentabilidade, pelo que são 
obviamente o par perfeito para a Porsche", explica Thomas Laudenbach, Vice-Presidente da 
Porsche Motorsport. 
 
Esta parceria entre a Henkel, líder mundial em colas, adesivos e revestimentos funcionais, e a 
Porsche, um dos líderes icónicos no desporto automóvel, ambas com longas histórias que 
remontam aos anos 50, é a continuação de uma colaboração de longa data e de confiança. 
 
O primeiro momento especial desta parceria assinalou-se no E-Prix da Cidade do México a 12 de 
fevereiro. Partindo da pole position no Autódromo Hermanos Rodríguez no Porsche 99X Electric 
#94, Pascal Wehrlein (Alemanha) conquistou a primeira vitória da Porsche no Campeonato Mundial 
de Fórmula E da ABB FIA. O companheiro de equipa, André Lotterer (Alemanha), terminou em 
segundo lugar na 36 99X Electric, conseguindo obter a vitória perfeita para o fabricante de 
automóveis desportivos com base em Estugarda na terceira corrida da época. Ao ocupar as duas 
primeiras posições do pódio no México, a Equipa TAG Heuer Porsche Formula E sobe para a 
terceira posição na classificação das equipas. Na classificação dos condutores, Pascal Wehrlein é 
terceiro, empatado em pontos com André Lotterer, quarto classificado. 

 

 

No dia 9 e 10 de abril, o Campeonato do Mundo de Fórmula E ABB FIA volta à Europa. A corrida 
dupla para as rondas 4 e 5 terá lugar num circuito temporário de rua localizado na cidade de Roma.  
A equipa TAG Heuer Porsche Formula E juntar-se-á mais uma vez à corrida contra os seus 
concorrentes, com o objetivo de repetir os resultados bem sucedidos no México. 

Saiba mais informações sobre o Campeonato do Mundo de Fórmula E ABB FIA em: 
newsroom.porsche.com/formulae and media.porsche.com/formulae 

LOCTITE® é uma marca registada da Henkel e os seus filiais em Portugal e no resto do mundo.  
 
Sobre a Henkel 
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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 
 
 
Acerca de Porsche en la Fórmula E  
Com o Porsche 99X Electric, a Porsche regressou às corridas de monolugares em 2019 depois de mais de 30 anos, e celebrou uma 
estreia bem-sucedida ao ocupar o segundo lugar na abertura da temporada em Diriyah, na Arábia Saudita, na sexta temporada da 
Fórmula E da ABB. O carro de corrida totalmente elétrico alimentado pelo Porsche E Performance Powertrain desenvolvido em Weissach, 
também serve como plataforma de desenvolvimento para os modelos de produção totalmente elétricos do fabricante de carros 
desportivos. A gestão e eficiência energética são fatores importantes de sucesso na Fórmula E e no desenvolvimento de carros de 
produção. Para a época 2021/2022, a 99X Electric tem uma potência máxima de 250 kW no modo de qualificação e 220 kW (época 
passada 200 kW) no modo de corrida normal. O modo de ataque aumenta a potência para 250 kW (última estação 235 kW). A 
recuperação máxima é de 250 kW; a capacidade útil da bateria é de 52 kilowatt-hora. A Equipa TAG Heuer Porsche Formula E está a 
entrar na sua terceira temporada com o Porsche 99X Electric. 
 
Para mais informações:  media.porsche.com/formulae 
 
Material fotográfico disponível em www.henkel.com/press 
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