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Pattex dá-lhe o poder de realizar reparações com silicone, sem uso de pistola

Nova gama Pattex GO: Agora é mais fácil
colar multimateriais, tapar fissuras e evitar
fungos em juntas das casas de banho!
Pattex Go - Cola de Montagem, útil para colar todos os tipos de materiais
Pattex Go - Fissuras Acrylic, para todo o tipo de fendas e fissuras
Pattex GO - Banhos Silicone, torna as juntas de silicone resistentes a Fungos
Lisboa, 4 de junho 2015 – A Henkel acaba de lançar no mercado a nova gama
Pattex GO, composta por 3 produtos indicados para diferente utilizações
domésticas:
O Pattex GO Fix - Cola
de Montagem – É um
cola que pode ser
utilizada em todos os
tipos de materiais. Depois
de aplicado, devidamente
seco
as
superfícies
coladas resistem à força
de 65 kg por cm3. Este
produto
existe
unicamente em branco.
O Pattex Go Fissuras –
Silicone Acrílico – é um
silicone útli para tapar
todo o tipo de fendas e
fissuras. Está disponível
em branco.
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O Pattex Go Banhos Silicone – é um silicone que serve para vedar todo o tipo de
juntas em contacto com a água, nas casas de banho ou cozinhas. Resiste aos
fungos e está disponível em branco e transparente.
Estes 3 produtos da gama Pattex Go destinam-se a consumidores menos
habituados a tarefas de reparação. As suas 3 gamas permitem usos muito variados
tanto em Casas de Banho, para quem quer renovar o silicone das juntas de
lavatórios, banheiras ou duches rapidamente. Para reparar Fendas e Fissuras, é um
produto acrílico que preenche facilmente todas as fendas e fissuras. E, por último, o
cartucho cor de laranja é uma cola de montagem que cola a maioria dos materiais.
Para mais informações, por favor consulte:

http://www.cec-online.pt/other/Adhesive_Technologies/Pattex_Go
Contacto: Evaristo Moura emoura@cec-online.pt
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