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Henkel recomenda:

Colas Pritt em stick, divertidas e úteis,
já a pensar no regresso às aulas
•
•

Pritt propõe Colas rápidas, versáteis e fáceis de usar para o regresso às aulas
Colas Pritt em Stick para que os trabalhos manuais sejam mais divertidos

Lisboa, 30 de julho 2014 – O regresso às aulas está aí e com ele vem a preparação da
mochila dos mais pequenos que vibram com a escolha dos materiais e com a vontade de
rever os colegas de escola. A diversão das férias de verão dá agora espaço à
aprendizagem e ao conhecimento, que também pode e deve ser vivido com diversão e
alegria. A Henkel sabe que este é um momento especial e por isso criou um conjunto de
soluções funcionais e úteis!

Pritt, marca especialista e líder mundial em colas e corretores
escolares, disponibiliza assim uma gama de produtos que
vão tornar o dia-a-dia neste regresso às aulas mais fácil e
animado, sempre com o selo de garantia de qualidade dos
produtos Pritt, totalmente adequados ao uso por crianças. As
tarefas escolares vão ser mais alegres e concretizadas com
uma execução mais precisa e perfeita, graças à perícia dos
alunos e às características dos produtos Pritt.
Cola Pritt em Stick
A coleção de colas em barra Pritt permite colar de forma
rápida, fácil e limpa. A adesão é instantânea, não provoca a
ondulação habitual do papel e permite a retificação da
colagem até dois minutos, para além de não deixar grumos.
A limpeza está assegurada, pois as manchas eliminam-se ao
lavar. Não contêm solventes perigosos para o ambiente e
possuem matérias-primas renováveis na sua composição.
Colar papel, cartão, cartolina, etiquetas, fotos, feltro, tecido e
outros materiais, vai ser uma diversão!
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Cola Branca Pritt de elevada aderência
Para os trabalhos manuais mais exigentes, como colar tecido
grosso, couro, madeira, borracha, entre outros, Pritt
apresenta a Cola Branca de elevada aderência.
Esta cola conta com uma embalagem inovadora com
aplicador 2 em 1, muito fácil para as crianças usarem!
Permite aplicações largas ou finas (para dosear a quantidade
adequada ao trabalho), não necessita de pincel e o bico não
seca, aproveitando a cola até à última gota. Disponível em
40g e 60g.

Para mais informações e download de imagens do produto acima referidos
por favor consulte:

http://www.cec-online.pt/other/Adhesive_Technologies/Pritt/
Para mais informações: Evaristo Moura emoura@cec-online.pt Tel. + 351 210307809 / Telemóvel 914756659
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