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Henkel lança promoção “Cola-te a esta experiência” em edição limitada

Loctite Super Cola3 e Pattex 100% oferecem experiências
grátis de aventura, bem-estar e lazer sem sorteios
•
•
•
•

Loctite Super Cola3 é fácil de usar, instantânea, extra forte e segura
A primeira super cola resistente à água
Fórmula desenvolvida com experiência industrial da Loctite
A promoção Loctite super Cola3 Pincel (5 gr.), Precisão ou Pattex 100% (50 gr.)
“Cola-te a esta experiência” oferece experiências grátis sem sorteios

Lisboa, 20 de março de 2014 – A Henkel oferece atualmente uma super-promoção com
oferta de uma experiência grátis de aventura, bem-estar e lazer sem sorteios na compra de
qualquer embalagem de Loctite Super Cola3 de 5 gramas Pincel, Precisão, Pattex 100%
de 50 gramas.
Esta promoção da Loctite super Cola3 e Pattex 100%, é limitada em alguns pontos de
venda nacionais e ao stock existente, inclui a oferta sem sorteios de uma experiência que
pode ser de aventura, bem-estar ou lazer. Há a hipótese de uma pessoa ter direito a uma
experiência integral ou em alguns casos pode optar por um 2 por 1 (a experiência é grátis
para uma pessoa, mas tem a hipótese de levar um acompanhante, pagando apenas o
preço do acompanhante).
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Muito facilmente, quem comprar qualquer embalagem de
Loctite super Cola3 Pincel (5 gr.), Precisão ou Pattex 100%
(50 gr.) com esta promoção, poderá chegar a casa e em 3
passos simples beneficiar de uma experiência totalmente
grátis e sem sorteios: Passo 1 - Introduzir o código oculto
na
etiqueta
frontal
da
exeperiência
no
site:
www.colateaestaexperiencia.com; Passo 2 - Escolher a
experiência desejada e que mais gostar entre as opções de
aventura, bem-estar ou lazer; Passo 3 - Contactar o
fornecedor
da experiência escolhida pelo número de
telefone que consta no site, preencher o formulário para
efetivar a reserva, imprimir o comprovativo e guardá-lo até
ao momento de usufruir da experiência ganha.
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.
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 cola extra forte Pattex 100% - É recomendada pela Henkel para todo o tipo de
trabalhos domésticos de decoração e bricolage, para reparar e fixar qualquer objeto de
forma eficaz e duradoura. É ideal para a execução de colagens perfeitas e reparações
duradouras. É uma cola verdadeiramente poderosa, sem solventes e aplicável em todo o
tipo de materiais sob qualquer condição.
Para mais informações e download de imagens por favor consulte:
www.cec-online.pt/other/Adhesive_Technologies\LS3+Pattex_Experiências
www.loctitesupercola3.com/productos/
http://100.pattex.com/pt/index.shtml
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