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Pritt apresenta colas e corretores versáteis, úteis e fáceis de usar

Pritt: Colas e Corretores divertidos para o regresso
às aulas
Lisboa – Já em contagem decrescente para o regresso às aulas, a Pritt propõe
uma enorme variedade de colas e corretores que podem tornar mais divertidos
os trabalhos manuais dos mais pequenos neste regresso à rotina.
Depois de um verão sem horários, dias passados ao
ar livre e com muita diversão à mistura, chega a altura
de preparar a mochila e todo o material escolar para
regressar às aulas. As longas listas de material são
uma verdadeira dor de cabeça para todos os pais,
mas a Pritt dá uma ajuda com soluções úteis e
divertidas.
Com as mais variadas funcionalidades e tipos de
aplicação, Pritt disponibiliza uma vasta seleção de
colas úteis e fáceis de utilizar. Graças ao aplicador 2
em 1, Pritt Cola Universal e Pritt Cola Branca,
permitem uma aplicação limpa e precisa em
diversos tipos de materiais utilizados nos trabalhos
manuais, como papel, tecido ou madeira.
Para aplicar em papel, cartão ou cartolina, Pritt Roller
Cola apresenta um novo desenho que torna a
utilização mais suave e mais ergonómica, garantindo uma aplicação uniforme e
com uma adesão instantânea. Pritt Multi-Tack, uma massa adesiva com inúmeros
usos diferentes, pode ser facilmente removida e não mancha nem danificada as
superfícies onde é aplicada.
A pensar no meio ambiente, Pritt Cola Stick com uma embalagem divertida, este ano
com Super Heróis, apresenta uma nova fórmula sustentável, produzida 90% com
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matérias-primas renováveis e sem componentes perigosos para o meio
ambiente.
Dentro da gama Pritt está também disponível uma seleção de corretores em fita. Pritt
Roller Corrector Compact, com um desenho ergonómico e uma correção rápida,
limpa e precisa, permite voltar a escrever imediatamente após a aplicação.
A melhor solução em colas e corretores da Pritt está disponível nos pontos de venda
habituais, para que o regresso às aulas seja um verdadeiro sucesso.
Sobre a Henkel
A Henkel opera globalmente com um portefólio bem equilibrado e diversificado. A empresa detém
posições de liderança com as suas três unidades de negócios, tanto na área da indústria como no
grande consumo, graças à força das marcas, inovações e tecnologias. A Henkel Adhesive
Technologies é líder mundial no mercado de adesivos em todos os segmentos da indústria. Nos seus
negócios de Laundry & Home Care e Beauty Care, a Henkel ocupa posições de liderança em muitos
mercados e categorias em todo o mundo.
Fundada em 1876, a Henkel faz uma retrospetiva a mais de 140 anos de sucesso. Em 2016, a Henkel
registou vendas de 18.714 milhões de euros, lucro operacional ajustado de 3.172 milhões de euros. As
vendas combinadas das principais marcas das três unidades de negócio - Loctite, Schwarzkopf e Persil
- somaram mais de 6 mil milhões de euros. A Henkel emprega mais de 50.000 pessoas em todo o
mundo - uma equipa apaixonada, altamente diversificada e unida por uma forte cultura empresarial,
um objetivo comum de criar valor sustentável e valores partilhados. Como líder reconhecida em
sustentabilidade, a Henkel ocupa posições de destaque em muitos índices e classificações
internacionais. As ações preferenciais da Henkel estão listadas no índice alemão de ações DAX.
Para obter mais informações visite: www.henkel.pt.
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