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Comunicado de imprensa disponível na área de imprensa da Henkel 

Henkel disponibiliza gama completa de soluções profissionais para revestimentos de pisos: 

Sistemas Thomsit são recomendados para 
trabalhos Profissionais de fixação de pavimentos 
e revestimento de solos 

 
• Os profissionais confiam nos sistemas Thomsit da He nkel para obter os melhores 

resultados nos acabamentos das suas obras ao nível dos solos 

• Gama de colas Thomsit permitem colagens de qualidad e e uniões perfeitas em alcatifas, 
PVC, borracha e linóleo  

• Na construção, as Colas Thomsit de base aquosa são uma melhor alternativa às 
tradicionais colas de contacto para fixar pavimento s e revestir solos  

• A Thomsit disponibiliza ainda sistemas completos qu e incluem primários e massas de 
regularização para cada necessidade específica de p orosidade e humidade dos suportes, 
para além de outras exigências particulares na apli cação de pavimentos. 

Lisboa, 18 de julho 2014 –  Os profissionais da construção confiam nos sistemas Thomsit da Henkel 
para obter os melhores acabamentos nas suas obras, nomeadamente em trabalhos de construção, 
instalação de pavimentos e regularização de pisos ou em qualquer tipo de intervenção ao nível do solo.  
 
No mercado profissional dos revestimentos de solos, a Henkel surge sempre como uma referência a 
nível nacional e internacional pela sua elevada qualidade, experiência e segurança, com a oferta da uma 
gama completa de sistemas Thomsit, entre colas, massas de regularização, primários e produtos 
auxiliares. 
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Quando são necessárias as máximas prestações e a melhor tecnologia para a instalação de pavimentos, 
a Henkel responde presente, ao disponibilizar aos profissionais produtos inovadores e soluções de 
confiança, desde a preparação do substrato e nivelamento do pavimento, até à fixação de alcatifas, 
parquet e coberturas (PVC, linóleo, etc.). A vasta gama de produtos Thomsit compreende sistemas 
completos, incluindo primários, massas de regularização e colas otimizadas para cada tipo de 
revestimento e suporte, nomeadamente para renovação de pavimentos não absorventes, colocação de 
revestimentos em betonilha com humidade ou pavimentos absorventes.  
  
Porque o mais importante nem sempre está à vista, com a gama Thomsit a Henkel oferece aos 
profissionais sistemas completos para a correta colocação de pavimentos e revestimentos em vinílico, 
alcatifa, linóleo, borracha e madeira.  
 
Colas Thomsit de base aquosa 
 
Na gama de colas de base aquosa para construção da Thomsit, a Henkel proporciona ao mercado 
profissional verdadeiras alternativas às tradicionais colas de contacto e colas de madeira, além de 
permitir substituir os elementos físicos habitualmente utilizados para fixação de pavimentos, como 
pregos ou parafusos, respondendo mais uma vez às necessidades específicas dos profissionais da 
construção civil, renovação e decoração. Produtos como Thomsit K 188 E, Thomsit K 168, Thomsit T 
410, Thomsit L 240 D, Thomsit TKL 230 e Thomsit T425 cobrem necessidades várias em materiais como 
PVC, linóleo, poliolefina, borracha, mosaicos autoportantes, alcatifa e outros revestimentos têxteis. 
 
Para além da oferta de colas de base aquosa, a Henkel disponibiliza ainda colas de madeira, contacto, 
montagem e outros adesivos destinados a aplicações especiais. 
 
E porque um resultado de excelência requer mais do que apenas um bom produto, a Henkel 
proporciona, para além da gama de produtos de alta performance, todo o suporte a obras com 
necessidades especiais, que começa com a inspeção do local de obra, uma análise dos defeitos 
estruturais da mesma e consequente prescrição de produtos que respondam na perfeição a essas 
necessidades, com um acompanhamento posterior durante a aplicação dos mesmos. 
 
Presentes em Portugal há mais de 40 anos, os produtos Thomsit da Henkel dispõem do apoio técnico de 
profissionais experimentados nas condições dos edifícios locais e contam a nível internacional com a 
contínua investigação e desenvolvimento de novos produtos por parte de cientistas e especialistas na 
aplicação de revestimentos. 

Para mais informações e download de imagens do produ to e exemplo da sua aplicação por favor consulte:  

http://www.cec-online.pt/other/Adhesive_Technologies/Thomsit_2014 

http://www.henkel.pt 

Para mais informações:  
Evaristo Moura emoura@cec-online.pt 
Tel. + 351 210307809 / Tlm.+ 351 914756659 


