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Para todos os trabalhos de colagem e vedação 

Gama completa de Pattex SP101 é uma super 
equipa profissional sempre disponível 
 

• Pattex SP101 Espuma com tecnologia Whiteteq oferece  os melhores resultados e garante 
o máximo isolamento térmico e acústico 

• Pattex SP101 Original  ou Transparente, com tecnolo gia Flextec, é uma verdadeira equipa 
profissional especializada em colagem e vedação em todo o tipo de materiais e situações 

• Pattex SP 101 Instant Tack, é o vedante profissiona l que cola e veda todo o tipo de materiais 
mesmo nas situações e aplicações mais exigentes e c om agarre imediato.  
 

Ao disponibilizar no mercado nacional a sua gama co mpleta Pattex SP101, a 
Henkel coloca uma verdadeira equipa profissional, e specializada em vedação e 
colagem, ao serviço de todo o setor da construção, remodelação e manutenção de 
edifícios. 
 

Pattex SP101 Espuma  é a última novidade desta gama. Lançado 
recentemente no mercado português, este novo produto da gama 
Pattex SP101 pertencente à nova geração de espumas baseadas na 
tecnologia “Whiteteq”, exclusiva da Henkel. Esta tecnologia confere à 
nova Espuma Pattex SP101 uma composição baseada em ingredientes 
concentrados e purificados e numa estrutura celular extrafina, que 
oferece os melhores padrões de isolamento térmico e acústico, bem 
como uma alta resistência aos raios UV. 
 

Relativamente a uma espuma convencional, o novo produto Pattex 
SP101 Espuma  apresenta numerosas vantagens e capacidades 
técnicas: uma estrutura celular muito mais compacta e uniforme; um 
isolamento acústico mais elevado, protegendo 50% mais do ruído 
(63db); isolamento térmico 20% mais eficiente; flexibilidade 25% maior 
e uma resistência aos raios UV 10 vezes superior. 

 

O Pattex SP 101 Original  apresenta-se no mercado como um vedante elástico 
profissional, tecnologicamente avançado, extremamente poderoso e muito versátil. É um 
produto que permite aos profissionais mais exigentes do sector da construção e 
remodelação de edifícios, vedar e impermeabilizar, fixar e colar, ou ainda preencher 
eficazmente todo o tipo de materiais, em interiores e exteriores, mesmo com condições 
climatéricas adversas ou na presença de muita humidade.  
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Depois de aplicado o Pattex SP 101 Original  apresenta 
uniões muito elásticas e sem contrações. Possui boas 
propriedades mecânicas e uma excelente aderência 
multisuporte. Não se retrai com a secagem e as 
irregularidades do próprio suporte são preenchidas pelo 
produto, oferecendo uma excelente resistência final. 
 
O Pattex SP 101  Original  é perfeitamente aplicável em todos 
os materiais, mesmo nos mais delicados como, por exemplo, 
na união de pedras sensíveis, mármores, cerâmicas, paredes 
ou espelhos, sem o perigo de os danificar, atacar ou 
manchar. Está disponível nas cores branco, preto, cinza e 
castanho.  
 
A Henkel disponibiliza ainda o Pattex SP101 Transparente , produto que conta com as 
mesmas características técnicas do SP101 Original, acrescidas de uma nova solução 
profissional de colagem e vedação invisível, com base numa fórmula transparente, para 
trabalhos que requerem acabamentos mais delicados e perfeitos.  
 
Finalmente, o Pattex SP101 Instant Tack , constitui a solução ideal para os trabalhos 
profissionais mais exigentes de colagem e vedação. Apresenta ainda a capacidade de 
agarre imediato em todos os tipos de materiais, nomeadamente metal, vidro, mármore, 
tijolo, betão, pedra, madeira, policarbonato, PVC, fibra de vidro, cerâmica, etc.  
 
O Pattex SP101 Instant Tack  pode ainda ser aplicado tanto no interior como no 
exterior, apresentando como caraterísticas específicas alta resistência aos raios UV, 
sendo pintável e de fácil aplicação em superfícies húmidas, etc. O produto está 
disponível nas cores branco, preto, cinza e castanho.  
 
Pattex SP 101 disponível também em tubos de 80ml  

Sempre atenta às necessidades do mercado doméstico, a Henkel 
disponibiliza o Pattex SP 101 agora também em tubos de 80 ml. 
Nesta sua nova prática embalagem de 80 ml, que é bastante mais 
pequena do que o cartucho profissional original, o Pattex SP 101 
torna-se muito fácil de usar, ficando disponível em quantidade 
suficiente para se realizarem pequenas reparações multimateriais 
em casa, com a mesma qualidade dos profissionais, com muita 
rapidez e com um mínimo de desperdícios.   

 
Para mais informações e download de imagens do prod uto por favor consulte: 
http://www.cec-online.pt/other/Adhesive_Technologies\Pattex_SP101_Gama_Completa 
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