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Todos os produtos da gama Rubson passam a designar-se “Rubson Aquablock”, e estão com uma imagem mais clean

Rubson Aquablock tem soluções para todos os
problemas de infiltrações e humidades domésticos
 A gama de produtos Rubson AquaBlock permite os melhores resultados
em todas as obras domésticas de estanquicidade e impermeabilização
 Toda a gama Rubson AquaBlock, possui nova designação e imagem mas
irá manter todas as referências antigas


Os produtos Rubson AquaBlock garantem uma impermeabilização
definitiva
Lisboa, 1 de julho de 2015 – A
Henkel anunciou a mudança de
imagem e rebranding de toda a sua
gama de produtos Rubson que, a
partir
de
agora
poderão
ser
encontrados sob a designação
Rubson Aquablock, mantendo-se em
cada um dos produtos específicos
com a referência pela qual eram
conhecidos até aqui (SL3000 ou P3
por exemplo).

Esta mudança de nome e imagem
vêm permitir realçar as extraordinárias
propriedades de estanquicidade e
impermeabilização comuns a todos os
produtos da gama Rubson Aquablock,
reforçado por uma imagem mais moderna e mais clean, e suportado por um fundo
branco que permite melhores imagens das diferentes aplicações.
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Alguns produtos da Gama Rubson Aquablock
Rubson Aquablock Spray Anti-Manchas de Humidade - Produto multiusos que
permite eliminar facilmente, em interiores e exteriores, todo o tipo de manchas
negras e verdes causadas pela humidade.
Rubson Aquablock SL 3000 – Produto que garante um revestimento elástico 100%
silicone, em base aquosa, para impermeabilização de todo o tipo de coberturas
planas e inclinadas de edifícios, terraços, algerozes, reconstrução e reparação em
betão e telas asfálticas, uniões em chaminés, claraboias e saídas de ventilação,
entre muitas outras aplicações.
Rubson Aquablock P3 - Produto que confere nível de transitabilidade (para tráfego
pedonal) ao Rubson Aquablock SL 3000. Reforça a sua capacidade de
impermeabilização e aumenta significativamente a sua resistência à compressão e
ao desgaste.
Rubson Aquablock Anti Salitre AS2930 – Produto indicado para paredes húmidas
com salitre. Permite um tratamento 3 em 1: Elimina o salitre existente, consolida
paredes afetadas pelo salitre, e impermeabiliza eficazmente.
Rubson Aquablock Banda Impermeàvel BI2500 - Fita Auto Adesiva, 100%
estanque, resiste aos raios UV.
Rubson Aquablock Borracha Líquida LR2000 – Produto impermeabilizante
elástico que adere sobre suportes húmidos e permite colocação de materiais
cerâmicos.
Rubson Aquablock Invisível IN 2230 – Produto com propriedades hidro-repelentes,
que depois de aplicado nas paredes permite manter o aspeto natural dos materais.
Rubson Aquablock Invisível Solos SX 9000 – Produto com propriedades hidrooleorepelentes, que repele a água e gorduras do chão, permitindo que este se
mantenha transitável.
Rubson Aquablock Impermeabilizante em cartucho – Produto em cor cinza ou
telha, aderente em superfícies húmidas específico para reparação de infiltrações
em telhados e em fissuras nas paredes.
Para download de imagens por favor consulte:
www.cec-online.pt/other/Adhesive_Technologies/Rubson_Silicone_Liquido_AquaBlock
Para mais informações:
Evaristo Moura Tel. + 351 210307809 /Tlm.+ 351 914756659/email: emoura@cec-online.pt
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