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Novas Toalhitas anti-transferência de cor K2r COLOUR CATCHER   
 

Henkel alarga portefólio de Laundry & Home Care 
com o lançamento de K2r Colour Catcher 
 
K2r Colour Catcher é a nova marca de cuidados para a roupa que acaba de 

chegar ao mercado. Uma nova aposta do segmento Laundry & Home Care da 

Henkel, que vem revolucionar as lavagens da roupa. 

 

A Henkel alarga o portefólio de negócio de Laundry & Home Care com uma nova 

marca: K2r Colour Catcher.  

 

A principal promessa da nova marca K2r Colour Catcher é a prevenção de acidentes 

de cor durante a lavagem da roupa. Graças à sua fórmula inovadora e exclusiva, as 

toalhitas K2r Colour Catcher permitem misturar cores na lavagem, protegem o brilho 

da roupa e previnem que esta fique acinzentada.  

 

Com este lançamento, a Henkel pretende revolucionar as lavagens da roupa, 

contribuindo para a poupança de tempo e dinheiro com as lavagens da roupa na 

máquina. 

 

As toalhitas, que devem ser colocadas a cada lavagem no tambor da máquina de 

lavar, antes de colocar a roupa, funcionam como um íman que atrai e agarra as 

partículas de cor que se libertam na água durante a lavagem. Desta forma, ajudam a 

impedir que as partículas de cor se transfiram entre as peças de roupa, contribuindo 

para a proteção contra acidentes de cor. A prova está na toalhita! ® 
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Com a introdução da marca no mercado, a Henkel pretende reforçar a sua posição de 

especialista em Laundry & Home Care, alargando a sua oferta de produtos para a 

lavagem da roupa com soluções inovadoras e relevantes para o consumidor. 

 

Precauções: Alguns tecidos são mais suscetíveis a acidentes de cor: cores escuras e intensas, 
roupa de algodão e tecidos que desbotem. Para a lavagem destes tecidos é recomendável 
aumentar o número de toalhitas. Aconselha-se cuidado na mistura de roupa branca e de cor. 
Roupa colorida nova deverá ser lavada separadamente pelo menos nas primeiras seis lavagens. 
Roupa de cama, toalhas e calças de ganga devem ser sempre lavadas separadamente. A 
eficácia não pode ser garantida quando uma grande quantidade de tinta é libertada de roupas 
que desbotam. Seguir as instruções de utilização do fabricante da máquina de lavar. Adequado 
para lavagem na máquina ou à mão. Adequado a todos os tipos de tecido, a todas as 
temperaturas e ciclos de lavagem. 
 

 

 
 

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. A Henkel emprega 

mais de 53.000 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.com. 
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