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Cola de Contacto Universal da Pattex permite uma fácil aplicação e 
garante uma forte resistência 
 

Pattex: Cola de Contacto Universal agora disponível 
em novos formatos 
 
Lisboa – A Pattex disponibiliza agora dois novos formatos dentro de gama de 
contacto – Cola de Contacto Universal em latas de 5 e 25kg. Pattex Cola de 
Contacto Universal cola rapidamente uma grande variedade de materiais e 
garante um alto poder de aderência. Fácil de aplicar e espalhar, a Cola de 
Contacto Universal da Pattex é a solução indicada para trabalhos de colagem 
em grandes superfícies. 
 
A Cola de Contacto Universal da Pattex 
adere de forma rápida, segura e resistente e 
é indicada para diversos tipos de materiais*.  
Disponível na cor bege, oferece uma rápida 
consolidação – após a aplicação, demora 10 
a 15 minutos até que fique seca ao toque. 
 
Resistente à água, à humidade e a 
temperaturas extremas (entre 20º graus 
negativos e 80º graus positivos), a Cola de 
Contacto Universal da Pattex garante uma 
forte resistência. 
 
Para uma aplicação eficiente, a Cola de 
Contacto Universal deve ser, inicialmente, 
aplicada nas duas partes a unir e aguardar 
cerca de 10-15 minutos antes de unir as duas superfícies.  
 
A Pattex Cola de Contacto Universal está disponível em tubos de 30, 50 e 125 
gramas ou em latas de 250 ML, 500 ML, 1 L, 5 L e 25 L. As embalagens devem ser 
preservadas fechadas e num local fresco e seco. 
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*não é indicada para poliestireno expandido, PVC plastificado, pele sintética, polietileno, polipropileno 
nem teflon®. 

 
 
Cola de Contacto Universal 5kg – PVP 39,99€* 
Cola de Contacto Universal 25kg – PVP 159,99€* 
 
*PVP recomendado suscetível a alteração de acordo com o livre critério do distribuidor. 
 

 
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 2017, a Henkel atingiu um volume de vendas de 20.000 milhões de euros e 

um lucro operacional depurado de cerca de 3.500 milhões de euros. As vendas combinadas das 

principais marcas das três unidades de negócios - Loctite, Schwarzkopf e Persil - somam mais de 6.400 

milhões de euros. A Henkel emprega mais de 53.000 pessoas em todo o mundo - uma equipa 

apaixonada, altamente diversificada e unida por uma forte cultura corporativa, 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.com. 
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