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Metylan disponibiliza gama completa de produtos para aplicação de 
papéis de parede 
 

Metylan: o aliado perfeito para aplicar todo o tipo de 
papéis de parede 

 
Lisboa – A aplicação de papéis de parede é uma arma poderosa na decoração, 
e, dependendo da textura ou do desenho, permite dar uma nova vida a todas as 
divisões da casa. Para criar o efeito pretendido é muito importante escolher o 
papel de parede indicado para cada ambiente e também saber como fazer uma 
aplicação de forma fácil, como um profissional. 
 
Com uma gama completa de produtos, 
Metylan é o aliado perfeito para aplicar 
todos os tipos de papéis de parede, em 
todo o tipo de superfícies, de uma forma 
simples e eficaz. 
 
Para remover o papel de parede antigo e 
redecorar, é só aplicar Metylan Removedor 
de Papéis Defix, um produto aquoso 
formulado para facilitar a remoção de todo o 
tipo de papéis de parede que dissolve 
facilmente a cola antiga, garantindo uma 
eficiente infiltração do produto em todos os 
tipos de papéis de parede. 
 
Para as colagens de papel de parede, a 
Metylan apresenta Metylan Líquido 
Concentrado, com uma tecnologia de rápida dissolução, pronta em dois minutos, e 
sem grumos, é indicado para a aplicação de todos os tipos de papéis de parede. 
Metylan Especial, reforçada com resina sintética, é destinada para a colagem de 
papéis de papel pesados, têxteis, vinílicos e outros tipo papéis especiais. 
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Para papéis de paredes pintados leves e pesados, e papéis de cortiça, a marca 
disponibiliza Metylan Universal, uma cola de fácil dissolução e de alto rendimento, 
com máxima aderência a todo o tipo de superfícies. 
 
Metylan Ovalit é uma cola de fácil aplicação e de secagem rápida para papéis de 
parede e diversos revestimentos. É uma cola de alta qualidade, pronta a usar, 
resistente à humidade e certificada para uso na construção. 
 
 
Metylan Liquido Concentrado 500ml – PVP 8,99€* 
 
Metylan Especial 200gr – PVP 6,5€* 
 
Metylan Universal 125gr – PVP 3,99€* 
 
Metylan Ovalit 5kg – PVP 20€* 
 
Metylan Removedor de Papéis Defix 500ml – PVP 4,99€* 
 
*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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