Comunicado à imprensa
15 de maio de 2014
Comunicado de imprensa disponível na área de imprensa da Henkel

Henkel apresenta coleção de sticks coloridos da Pritt

Sticks Pritt coloridos ideais para preparar as
decorações dos Santos Populares
• Pritt propõe colas rápidas, versáteis e fáceis de usar em todas as ocasiões
• Colas Pritt em stick são ideais para preparar divertidas decorações para os Santos
Populares que se aproximam
Lisboa, 15 de maio 2014 – Com a aproximação dos Santos Populares e a necessária preparação
das decorações típicas desta época festiva, pequenos e graúdos vibram com o cheiro a manjerico
e sardinha assada, ao som de uma boa Marcha que anima os bailaricos por todo o lado. A Henkel
sabe que este é um momento especial e, por isso, criou a coleção de sticks coloridos Pritt
verdadeiramente úteis para estas festividades!
Pritt, marca especialista e líder mundial em colas e corretores escolares, disponibiliza assim a sua
coleção de sticks coloridos que vão tornar a preparação das festividades dos Santos Populares de norte
a sul de Portugal, mais facilitada e animada, sempre com o selo de garantia de qualidade dos produtos
Pritt, totalmente adequados ao uso por crianças. As tarefas de decoração vão ser mais alegres e
concretizadas com uma execução mais precisa e perfeita, graças às características da cola Pritt em
Stick.
Cola Pritt em Stick
A coleção de colas em stick 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!
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
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