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A revolução na categoria de colas universais

Tem 1 minuto? Loctite 60 segundos da Henkel,
permite colar tudo no lar com a máxima rapidez!
Loctite 60 Segundos é uma Cola Multiusos rápida e versátil, que cola
rapidamente uma ampla variedade de materiais comuns.
Loctite 60 Segundos é resistente a impactos e é perfeita para aplicações que
exigem alguma flexibilidade.

A Henkel acaba de lançar no mercado
nacional a sua nova cola universal Loctite
60 Segundos, que vem ao encontro das
necessidades domésticas, permitindo fixar
multimateriais em apenas 60 Segundos.
A Loctite 60 Segundos caracteriza-se por
ser uma Cola transparente multiusos,
muito versátil, que cola com extrema
rapidez uma ampla variedade de materiais
comuns. É concebida para uma utilização
doméstica e a sua fórmula de gel – que
não goteja – pode ser usada em
superfícies verticais ou suspensas.
Nas nossas casas apresenta-se como a
cola ideal para colar diferentes materiais,
tais como a maioria dos plásticos,
borrachas, metais, madeiras, cerâmica,
couro, tecidos, papel e cartão, sem
necessidade de que um dos lados seja
poroso.
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Ideal para todas as reparações no lar, inclusivamente em superfícies grandes, a
Loctite 60 Segundos é extremamente resistente a impactos e perfeita para
aplicações que exigem alguma flexibilidade. É um produto que foi formulado para
permitir algum tempo de reposicionamento durante a colagem.

Sendo uma cola universal ideal para superfícies maiores que não demora horas a
secar, com a nova Loctite 60 Segundos, a partir de agora já não será necessário
esperar muito tempo para que as colagens em multimateriais estejam secas e bem
fixas.

Para mais informações e download de imagens por favor consulte:
http://www.cec-online.pt/other/Adhesive_Technologies\Loctite_60_Segundos
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