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30 de janeiro de 2015 
 
Henkel promove oferta de Experiências grátis sem so rteios em alguns dos seus principais produtos  

Loctite Super Cola 3, Pattex Contacto, Não Mais Pre gos, 
Barrinha Repara Tudo, Spray Casa de Banho Sã habili tam a 
uma volta ao mundo para 2 pessoas, prepare-se para ganhar!! 
 

• Gama selecionada de Produtos Pattex e Loctite ofere cem experiências 
grátis de aventura, desporto ou beleza sem sorteios  

• Possibilidade de escolher uma Experiência grátis ou  Experiências 2x1 em 
www.powerexperiencia.pt  

• Promoção habilita ainda todos os participantes ao s orteio de uma volta ao 
mundo para 2 pessoas  

• Está preparado para ganhar?  
 

Lisboa, 30 de janeiro de 2015 – Os produtos Loctite Super Cola 3 Original 3grs, 
Pattex Contacto 50grs, Pattex Não Mais Pregos 250gr s, Pattex Barrinha Repara 
Tudo Original 48grs, Pattex Casa de Banho Sã Spray Anti Fungos  promovem 
atualmente a oferta de uma experiência grátis de aventura, desporto ou beleza à 
escolha e sem sorteios. 

 

Poderá escolher-se entre uma experiência de Paintball, Rafting, SPA, Cursos de 
Dança entre outros, ou experiências 2x1, em que na compra de bilhete num dos 
parceiros é oferecido outro de igual valor. 
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Além desta super promoção grátis e sem sorteios, quem adquirir qualquer um destes 
produtos aqui referidos, habilita-se automaticamente a ganhar uma volta ao mundo 
para duas pessoas , com possibilidade de criar o seu prórpio 
bilhete de avião com 10 para paragens em locais de sonho na 
sua viagem.     

Em 3 passos simples poderá escolher de uma experiência 
totalmente grátis e sem sorteios: Passo 1 -  Introduzir o 
código oculto na etiqueta frontal da exeperiência no site: 
www.powerexperiencia.pt; Passo 2   - Escolher a experiência 
desejada e que mais gosta entre as opções de aventura, 
desporto ou beleza; Passo 3  - Contactar telefonicamente o 
parceiro para agendar a data da marcação, preencha o 
formulário para efetivar a reserva, imprima o comprovativo e 
guarde-o até ao momento  de usufruir da sua experiência 
gratuita escolhida. 

Esta promoção, é limitada em alguns pontos de venda nacionais e ao stock 
existente,  inclui a oferta sem sorteios de uma experiência que pode ser de aventura, 
desporto ou beleza.  Há a hipótese de uma pessoa ter direito a uma experiência 
integral ou em alguns casos pode optar por um 2 por 1 (a experiência é grátis para 
uma pessoa na mesma, mas tem a hipótese de levar um acompanhante, pagando o 
preço só do acompanhante). 

A Loctite Super Cola3 Orginal –  Cola universal indicada para resolver todas as 
necessidades de colagem instantânea com a máxima força de união em poucos 
segundos. Permite uma colagem limpa e segura em multimateriais, nomeadamente 
em porcelana, madeira, plástico, metal, borracha, couro, mármore, etc., 
acidentalmente partido ou danificado.  

Pattex Não Mais Pregos Instant  é a melhor solução para fixar fixar pequenos 
eletrodomésticos, molduras para fotografias, objetos de decoração, topos de portas, 
utensílios de cozinha, estendais, entre outros.objetos à parede de um forma 
instantânea e limpa, sem necessidade de recorrer ao uso de ferramentas que 
produzem muito pó, ruídos e barulho em casa. É indicados para ser utilizado em 
interiores em múltiplos materiais (incluindo esferovite), nomeadamente em todo o 
tipo de madeira, metal, pedra, gesso, betão, com uma aderência imediata muito 
forte.  

Barrinha Reparatudo Pattex  é indicada para resolver todas as pequenas 
reparações ou consertos urgentes de restauro, reconstrução, preenchimento, 
colagem ou vedação em todo o tipo de materiais como madeira, metal, cerâmica, 
pedra, plástico, ou cortiça, tanto no interior como no exterior das nossas casas.  
Depois de devidamente colocada no local da intervenção esta massa adesiva 
proporciona uniões rápidas e extra fortes.  
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Pattex Cola de Contacto  é indicada para reparar e colar, muito rapidamente e em 
segurança, todo o tipo de objetos domésticos ou de uso pessoal que estejam 
danificados, garantindo uniões perfeitas e muito mais resistentes em todos os 
trabalhos de bricolage e reparações domésticas.  De utilização universal, a Pattex 
Cola de Contacto possui um alto poder de aderência multimaterial, sendo a cola 
ideal para unir superfícies de diferentes materiais em interiores.  

O Spray Anti Fungos Pattex Casa de Banho  Sã permite limpar e proteger as 
juntas das casas de banho. É a solução ideal para a conservação, tratamento 
preventivo e saneamento de superfícies propensas ao aparecimento de fungos.  
Pode ser aplicado em portas de banho, cabines de chuveiro, azulejos, pavimentos 
sujeitos à intempérie, e todo o tipo de juntas de silicone. 

 

Para mais informações e download de imagens por fav or consulte: 

www.cec-online.pt/other/Adhesive_Technologies\Experiências 
 
Evaristo Moura 
emoura@cec-online.pt 
Tel. + 351 210307809 
Tlm 914756659 
 
 
 

 
 
 


