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Gama de colas Loctite - a experiência industrial
Henkel, agora também disponível nas nossas casas
para todos os trabalhos de reparação e bricolage
•

Loctite Super Cola 3, cola universal instantânea e extra forte, garante
colagens rápidas e duradouras

•

Loctite Hybrid Glue é a cola mais rápida do mercado para grandes áreas,
permitindo fixar de forma definitiva e duradoura todo o tipo de materiais

•

Massa adesiva Loctite Ultra Repair preenche, reconstrói e cola
eficazmente todo o tipo de objetos domésticos

Lisboa, 20 de novembro de 2014 – A Henkel tem atualmente disponível para o
mercado doméstico uma gama completa de colas Loctite, destinadas a todo o tipo
de utilizações e materiais*. Com a Loctite Super Cola-3, Loctite
Hybrid Glue e Loctite Ultra Repair, a Henkel pretende partilhar
com os consumidores domésticos o melhor da sua melhor
tecnologia nesta área, desenvolvida ao longo de muitos anos com
a experiência industrial de Loctite.

Loctite Super Cola-3 – Mundialmente, é a marca por
excelência para todas as necessidades de colagem imediata. A
sua fórmula, resistente à água, permite-lhe um maior número de
aplicações, mantendo todas as características que fizeream o seu
sucesso: instantânea, extra forte, fácil de usar e segura. A Loctite
Super Cola-3 deriva numa subgama de colas instantâneas:
Líquido, Gel e Especialidade, permitindo resolver qualquer
problema de união em todo o tipo de materiais*. Eis algumas das
últimas novidades nesta subgama:
•
Loctite Super Cola3 Precisão - Graças ao seu bico de aplicação extralongo,
que permite aceder às zonas e cantos de mais difícil acesso, a Loctite Super Cola3
Precisão torna possível reparar e unir em poucos segundo e com toda a precisão
qualquer objeto em porcelana, madeira, plástico, metal, borracha, couro, mármore,
etc., acidentalmente partido ou danificado. O bico extralongo permite ainda uma fácil
regulação do gotejamento para que a precisão da colagem seja verdadeiramente
perfeita.
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•
A Loctite Super Cola3 Pincel – É uma cola universal instantânea indicada
para resolver todas as necessidades de colagem instantânea com a máxima força
de união em poucos segundos. Dotada de um revolucionário pincel que permite
aplicar o produto a Loctite Super Cola3 pincel permite uma colagem limpa e
segura em multimateriais.
•
A Loctite Super Cola 3 Power Flex - É a primeira super cola universal
instantânea do mercado enriquecida com borracha, e que suporta todo o tipo de
intempéries exteriores, tornando-a na cola ideal para aplicações verticiais e para
todo o todo o tipo de mateiais porosos. Oferece
aos utilizadores a possibilidade de realizarem
colagens extremamente fortes em poucos
segundos, em materiais como borracha, couro,
madeira, metal ou plástico. Continuando a
beneficiar da sua flexibilidade, todos os objetos e
materiais colados com Loctite Super Cola 3
Power Flex, apresentam uniões extremamente
duradouras, graças à grande capacidade de resistência desta cola aos impactos,
golpes e torções.

Loctite Ultra Repair - É a cola ideal para pequenas reparações
e bricolage. Com a sua fórmula extra forte apresenta-se sob forma de
massa adesiva moldável que permite reparar, preencher, tapar e
colar facilmente todo o tipo de objetos domésticos. Depois de
aplicada endurece como uma “pedra” em poucos minutos, sendo
ideal para aplicar em qualquer tipo de materiais com alta resistência
(madeira, metal, gesso, plástico, pedra, cerâmica e outros materiais,
exceto PE, PP e Teflon).
A Loctite Ultra Repair está disponível numa embalagem com 4
monodoses individuais, uma forma prática de estarem sempre à mão
e prontas a ser utilizadas em todos os trabalhos domésticos de
colagem e reparação de bricolage. Após 15 minutos a massa
endurece como uma pedra, pronta a ser lixada, furada ou pintada
para proporcionar um acabamento perfeito. É resistente à água e a
temperaturas extremas (-30ºC / +120ºC).

Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal, Lda. EN 10, Km. 140,2 Polígono Actividades Económicas, Parque Oriente Bloco 1 e 2
2695-167 Bobadela LRS (Portugal) • www.henkel.pt

Loctite Hybrid Glue – Cola híbrida extra forte que
combina a força do poliuretano com a versatilidade do
polisiloxano, fazendo uso da experiência industrial da
marca Loctite. É indicada para todo o tipo de trabalhos
domésticos de fixação, reparações e bricolage, mesmo
com a utilização de múltiplos materiais, especialmente
em zonas que não encaixam perfeitamente ou em
áreas consideradas demasiado extensas para as colas
instantâneas como a Super Cola 3. É uma cola muito
rápida e polivalente, que se destaca dos restantes
produtos concorrentes por ser extremamente forte e
flexível, resistente aos choques e à água, bem como
às temperaturas extremas.
Transparente e sem solventes, a Loctite Hybrid Glue
é disponibilizada no mercado em embalagens de 50
gramas que possibilita múltiplas utilizações. Apresentase com uma tampa moderna e muito conveniente que
integra um bico que permite aplicar a cola com grande
precisão em qualquer superfície multimaterial, bem
como reparar simplesmente todo o tipo de objetos de
forma perfeita e muito duradoura.

* Excepto polietileno (PE), polipropileno (PP), poliestireno, téflon e fibras sintéticas.

Para mais informações e download de imagens por favor consulte:
http://www.cec-online.pt/other/Adhesive_Technologies\Loctite
http://www.loctitesupercola3.com/
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