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Henkel disponibiliza gama completa de silicones Pattex para o profissional e o lar

Gama de vedantes Pattex: as soluções profissionais
para resultados excelentes em cada situação
•
•
•

Gama Profissional de Vedantes Pattex recomendada para os profissionais mais exigentes
Silicones específicos para cada necessidade, com uma tecnologia para cada aplicação
Colagem e Vedação eficazes com as gamas Neutra, Ácida, Acrílica, Resistente ao Fogo,
Refractária e Espumas Poliuretano

A Henkel disponibiliza no mercado a sua gama completa de vedantes profissionais da marca
Pattex. Desde a tecnologia exclusiva Flextec para Colagem e Vedação extra-resistente, até às
gamas de Vedação Neutra, Ácida, Acrílica, Poliuretano, Resistente ao Fogo, Refractária e
Espumas PU, estes produtos profissionais permitem satisfazer plenamente os profissionais
mais exigentes, com tecnologias específicas para cada aplicação.
No seu conjunto, as gamas de vedantes da marca Pattex permitem que os profissionais da área da
construção tenham sempre à disposição o produto ideal e apropriado para as múltiplas necessidades
específicas de vedação e enchimento em obra, tanto em interiores como exteriores, em ambientes
secos ou húmidos, ou mesmo com temperaturas extremas e em materiais expostos directamente ao
fogo. Para usar em casas de banho, cozinhas, coberturas, pavimentos, fachadas e demais
construções.
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A gama Flextec oferece soluções de colagem e vedação em todos os materiais e situações, sob a
marca Pattex SP.
Os silicones Neutros utilizam-se para vedação de todo o tipo de juntas em caixilharia e construção,
tendo a gama SL produtos para aplicações específicas como espelhos, plásticos e vidro estrutural.
A gama Ácida, de silicones Acéticos, é indicada para vedação em vidro, alumínio e superfícies
vitrificadas, incluindo até um silicone específico para mármore.
Nos Mástiques Acrílicos encontramos soluções de vedação para juntas e fissuras pintáveis,
nomeadamente um produto com acabamento à cor da madeira.
A gama Resistente ao Fogo inclui silicones, acrílicos e espumas, e a gama Refractária conta com
produtos próprios para chaminés, estufas e outras estruturas em contacto directo com o fogo.
Finalmente, as Espumas de Poliuretano, utilizadas para trabalhos de isolamento, fixação, enchimento
e insonorização, estão disponíveis em embalagens de dosagem controlada, com um produto universal
e espumas especiais para telhas e resistência ao fogo.
Para mais informações e download de imagens do produto em obras de referência por favor
consulte:
www.cec-online.pt/other/Adhesive_Technologies/Pattex-VedantesPRO.zip
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