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Gama Pattex de montagem Pro agora com imagem renovada

Pattex PL600 Montafix e PL Premium Fix garantem
uma colagem profissional com fixação imediata
• Com uma imagem renovada as colas Pattex PL600 Montafix e PL Premium
Fix, permitem montagens extra fortes e fixação imediata
• A cola Pattex PL600 Montafix é indicada para materiais porosos e para todo o
tipo de madeiras, sendo a PL Premium Fix indicada para multimateriais
• A fórmula de base solvente Instant Tack (PL 600 Montafix) e FlexTec (PL
Premium Fix) conferem a máxima fixação inicial e a maior força final na colagem

A Henkel apresenta no mercado a sua nova gama de colas profissionais
de montagem extraforte e de fixação imediata Pattex PL 600 Montafix e
PL Premium Fix (antes PL200) com uma imagem totalmente renovada.
A cola Pattex PL600 Montafix é
especialmente indicada para materiais
porosos e para todo o tipo de madeiras
enquanto por seu lado a Pattex PL
Premium Fix é um cola multimateriais
que pode ser aplicada em todo o tipo de
suporte,
obtendo-se
máximas
prestações em qualquer condição,
mesmo na presença de superfícies
húmidas.
A cola Pattex PL 600 Montafix possui
fórmula de base solvente que contém
copolímeros elastoméricos de elevado
peso molecular e resinas Instant Tack.
Do seu lado, a cola profissional Pattex
PL Premium Fix tem base FlexTec.
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Estas duas colas profissionais resultam da mais avançada tecnologia
exclusiva da Henkel com fórmulas que lhes conferem a máxima fixação
inicial e a maior força final na colagem, face aos outros adesivos de
montagem disponíveis no mercado.
A avançada tecnologia aplicada nas colas profissionais Pattex PL 600
Montafix e PL Premium Fix possibilita aos profissionais a execução de
trabalhos de colagem e fixação com maior rapidez. A aplicação destes
produtos é prática e simples, permitindo a fixação de diferentes materiais
de forma muito mais limpa, com uma maior perfeição nos acabamentos.
Pattex PL 600 Montafix permite trabalhar tanto de forma direta, como de
forma indireta (método de contacto nas superfícies não porosas). É
indicado para trabalhos de fixação de forma rápida e segura em todo o tipo
de madeiras, aglomerados, contraplacados e painéis de densidade média.
Pode ser utilizado para unir madeiras entre si, ou outros materiais.
Pattex PL Premium Fix permite trabalhar sempre de forma direta tanto
em interior com em exterior, e com condições de temperaturas extremas,
em todo o tipo de materiais como gesso, pedra, tijolo, cerâmica, cortiça,
metal, PVC rígido, plástico, etc.

Para mais informações e download de imagens do produto por favor consulte:
www.cec-online.pt/other/Adhesive_Technologies/Pattex_PL_600%20Montafix_e_PL_Premium_Fix/
www.henkel.pt

Para mais informações, queira contactar:
Evaristo Moura - Tel. + 351 210307809 / Tlm.+ 351 914756659 / email. emoura@cec-online.pt
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