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A cola de montagem mais prática, agora com nova imagem e fórmula melhorada 

 

Pattex Não Mais Pregos está 2 vezes mais forte e rápida!!  
 

 Pattex Não Mais Pregos Instant Tack  com fórmula melhorada seca em metade do tempo e 

está 2 vezes mais forte 

 Pattex Não Mais Pregos Instant Tack elimina totalmente a necessidade de fazer furos na 

parede, de forma fácil, prática e limpa 

 É a cola de montagem mais prática do mercado, indicada para todo o tipo de materiais 

 Com a gama Pattex Não Mais Pregos Instant Tack, esqueça pregos e parafusos 

 

Lisboa, 19 de junho 2015 –  A Henkel apresenta Pattex Não Mais Pregos Instant Tack, a 

cola de montagem mais prática do mercado, numa nova fórmula melhorada que,  além 

de manter todas as suas características, lhe permite agora ser duas vezes mais forte e 

secar em metade do tempo.     

Com esta novas características, 

potenciadas pela nova fórmula, a cola 
Pattex Não Mais Pregos Instant 

Tack da Henkel, fornece mais uma 

vez a melhor alternativa do mercado 

para resolver de vez os habituais 

problemas de fixação de todo o tipo 

de objetos nas paredes das nossas 

casas, com a vantagem de ser muito 

mais forte, mais rápida e a garantia de 

não causar qualquer dano, ruído ou 

pó. 

 

Mantendo o lema “Esqueça os pregos, 
o ruido e o pó”, a gama Pattex Não 

Mais Pregos Instant Tack elimina 

totalmente a necessidade de fazer 

furos, disponibilizando os produtos 

ideais para trabalhos de bricolage e 

reparação domésticos em interiores, 

permitindo fixar com um poder de agarre instantâneo e grande força, de uma forma prática e 

limpa, todo o tipo de objetos lisos nas paredes ou em qualquer outra superfície plana. 
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De acordo com as diferentes necessidades de aplicação direta, o Pattex Não Mais Pregos 

Instant Tack, está disponível no mercado em tubo de 150 e 250 gramas e em cartucho de 370 

gramas na sua versão original e em cartucho de 310gr e tubo de 200ml para a sua versão 

transparente. Ambas as versões com resultados comprovados em termos de força de agarre - 

60kg / cm2 / DIN EN 205.   

 
O Pattex Não Mais Pregos Instant Tack é um produto sem solventes indicados para ser 

utilizado em múltiplos materiais planos (incluindo esferovite), nomeadamente em todo o tipo de 

madeira, metal, pedra, gesso, betão e azulejo, agora com uma aderência duas vezes mais forte 

e rápida. 
 
Para mais informações e download de imagens do produto por favor consulte: 
 

http://www.cec-online.pt/other/Adhesive_Technologies\Pattex_Não_Mais_Pregos_Instant_Tack 

 

http://www.pattex.pt/faca-voce-mesmo/produtos/nao-mais-pregos.html 
 

http://www.henkel.pt 
 
 
Para mais informações: 

Evaristo Moura 

emoura@cec-online.pt 

Tel. + 351 210307809 

Tlm. + 351 914756659 
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