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Inovadora solução da Henkel para reparar as juntas

Novo Lançamento Pattex Re-New: o revestimento de silicone
que deixa as juntas como novas em apenas 5 minutos
Pattex, a marca líder em adesivos, acaba de lançar uma solução inovadora que permite
a todos os consumidores repararem as juntas de forma simples e rápida. Graças à sua
tecnologia exclusiva, com o revolucionário silicone Re-New já não é necessário remover
o silicone antigo. Com um único produto é possível conseguir uma junta imaculada e
homogénea, sem necessidade de utilizar outras ferramentas.
Com o novo silicone Re-new, é possível renovar as juntas de forma rápida, simples e
eficaz. O Re-new é tão fácil de aplicar como um simples marcador, obtendo resultados
profissionais e imediatos. Graças à tecnologia exclusiva da Pattex, basta aplicar o
produto de forma perfeitamente uniforme mediante o seu doseador.
Complementarmente, o Re-New garante uma tripla proteção anti-fungos: repele os
esporos existentes, elimina os fungos e previne a sua reprodução. Este produto
revolucionário conta também com a tecnologia “SilicoTec”: 100% silicone, fácil de limpar
com água, elevada elasticidade e adesão perfeita.
O chuveiro e a banheira são dois lugares que criam humidade e bolores com frequência.
É muito importante eliminar e prevenir o seu aparecimento já que pode ser bastante
prejudicial à saúde, causando alergias e doenças. No entanto, reparar as juntas em casa
é algo que leva muito tempo e esforço. Segundo os dados de um recente estudo
promovido pela Henkel, 70% dos lares têm as juntas danificadas. Para além disso, em
44% dos casos não são reparadas por se tratar de um processo difícil, incómodo e lento.
Hoje em dia, os consumidores preferem produtos que sejam não só inovadores e de boa
qualidade, mas também que sejam fáceis de utilizar, permitindo assim uma aplicação
rápida, cómoda e segura. Até então, quando uma junta se encontrava em mau estado,
era preciso um removedor de silicone, uma pistola para aplicar o novo e,
consequentemente, um alisador, com Re-New temos uma solução que não requer estes
processos mais morosos.
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Sobre a Henkel Internacional
A Henkel opera a nível mundial com as principais marcas e tecnologias em três unidades de negócio: Detergentes e Cuidados
Domésticos, Cuidados de Beleza e Tecnologias de Adesivos. Fundada em 1876, a Henkel detém posições globais de liderança de
mercado, tanto na área de consumo como em negócios industriais com marcas bastante conhecidas como Persil, Schwarzkopf e
Loctite. A Henkel emprega cerca de 50.000 pessoas e no ano fiscal de 2015 registou uma faturação de 18,1 mil milhões de euros e
lucro operacional ajustado de 2,9 mil milhões de euros. As ações preferenciais da Henkel encontram-se listadas no índice de ações
Alemão (DAX).
Sobre a Henkel Ibérica
Em Espanha a Henkel Ibérica instalou-se em 1961 após a compra da empresa espanhola Gota de Ámbar. Em 1970 entrou também
no mercado português. A companhia conta com um centro de produção e quatro centros de distribuição próprios na Península
Ibérica e cerca de 1.000 empregados. Além disso dispõe de três centros e uma spin-off de I+D para o desenvolvimento de adesivos
a nível mundial. No ano de 2015, as ventas dos três negócios da Henkel Ibérica alcançaram vendas globais de mais de 500 milhões
de euros.
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