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Relançamento da gama completa, desde colas e adesivos até produtos especiais de limpeza e tratamento

Pattex Nural, 8 famílias de produtos com soluções
rápidas, fortes e eficazes para os profissionais
•
•
•

Gama de produtos Pattex Nural é composta 8 famílias, desde colas e
adesivos até produtos especiais de limpeza e tratamento
Colas Pattex Nural proporcionam aos profissionais fixações rápidas,
fortes e duradouras
Produtos Pattex Nural aplicam-se na área da construção civil e
também na área da reparação de veículos automóvel e de barcos
Lisboa 25 de junho 2014 - A Henkel está atualmente
a relançar no mercado nacional a sua gama completa
de
Pattex
Nural
especialmente
dirigidos
aos
profissionais que procuram soluções rápidas, fortes e
eficazes nos seus trabalhos de precisão. Composta por
um conjunto de 8 famílias de produtos, a gama
completa Nural oferece aos profissionais soluções que
permitem
a
colagem,
fixação,
reparação
ou
preenchimento de forma permanente de materiais
diversos, no interior e exterior de edifícios ou mesmo
em automóveis e barcos.
Indo ao encontro das necessidades
específicas de todos os profissionais da
construção civil, dos amantes de
bricolage e das reparações domésticas,
a gama completa da Pattex Nural conta
atualmente com uma gama completa
de produtos, incluindo colas e adesivos
destinados à colagem, fixação e
reparação
em
metal,
porcelana,
plástico, juntas e roscas, bem como
diversos outros produtos especiais de
limpeza e tratamento, indicados para
serem utilizados tanto na construção
como em reparações de barcos ou
motas e automóveis.
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Dentro da gama Pattex Nural, encontramos algumas
famílias cujos produtos são especialmente indicados para
a fixação de um material específico (por exemplo metal,
plástico, etc.) que se apresentam com duas composições
diferentes, indicadas para cada tipo de trabalho a
realizar: apresenta-se com uma fórmula que cola e fixa
rapidamente, ideal para trabalhos em que é necessário
um curto espaço de tempo de colagem; depois pode
existir nessa família o mesmo produto mas com uma
fórmula de secagem mais lenta, ideal pra trabalhos de
precisão ou cuja execução é mais demorada, permitindo
uma recolocação e reposicionamento durante mais
algum tempo.
Conforme as necessidades e o tipo de aplicação as famílias de Pattex Nural
apresentam-se com formatos específicos. Note-se, que a maioria das variedades
são colas bi-componentes (uma resina e um endurecedor) disponibilizadas em
dois recipientes separados, que são misturados no momento da aplicação. Outras
famílias de Pattex Nural apresentam-se sob a forma de uma massa, onde a
resina e o endurecedor já estão juntas, sendo apenas necessário misturá-las.
Neste caso a massa deve ser devidamente amassada à mão, modelada e
ajustada de forma a preencher devidamente o local ou objeto reparado.
Com o objetivo de facilitar a escolha e reconhecimento do produto certo por
parte dos utilizadores profissionais, a Henkel redesenhou as embalagens de
Pattex Nural, para que cada família de cola se apresente com packs de cor
diferente, sendo assim muito fácil de relacionar rapidamente todas as suas
variedades e finalidades. A isto soma-se ainda a descrição de cada produto na
embalagem, que está agora mais clara, legível e apresentada de forma didática,
realçando sempre a sua principal propriedade a “vermelho”, de forma que o
produto necessário para um determinado trabalho específico seja facilmente
localizado.
Toda a gama Pattex Nural está disponível nos habituais locais de venda
destinados a profissionais.
Para fotos e mais informações sobre a gama completa Nural Pattex, por favor
consulte os links seguintes e faça o download do Sale Folder:
http://www.cec-online.pt/other/Adhesive_Technologies\Pattex_Nural\PREVIEWNovoSalesFolderNural.zip
http://www.cec-online.pt/other/Adhesive_Technologies\Pattex_Nural\
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