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Oferta de 1€ na compra de 1 embalagem da massa ades iva multimateriais da Pattex 

Barrinha Reparatudo Pattex com nova fórmula  
extra-forte é ideal para reconstruir, vedar e colar  
 

• Nova fórmula da Barrinha Reparatudo Pattex é recome ndada para 
preencher, restaurar, reparar e colar  diversos mat eriais como madeira, 
plástico ou metal.  

• Nova massa adesiva extra-forte de secagem rápida é ideal para todas as 
reparações domésticas em exteriores ou interiores q ue não podem esperar  

• A Barrinha Reparatudo Pattex é aplicável em superfí cies húmidas e pode ser 
sujeita a um acabamento ou pintada 

 
A nova fórmula da massa adesiva extra 
forte “Barrinha Reparatudo Pattex”  da 
Henkel oferece atualmente uma super-
promoção nos habituais pontos de venda 
de todo o país, com um desconto 
imediato de 1 Euro na compra da 
referência “Barrinha Reparatudo Blister 
48 g” , que é a referência standard do 
produto.   

A “Barrinha Reparatudo Pattex”  está 
disponível no mercado como o produto 
mais indicado 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.  
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Na sua nova fórmula, na fórmula tradicional e em doses cortadas, a massa adesiva 
“Barrinha Reparatudo Pattex” , não necessita do uso de luvas para ser aplicada.  

Para uma boa utilização deve cortar-se apenas a porção de barra necessária para a 
intervenção e assegurar que as superfícies que vão ser unidas ou reparadas se 
encontram devidamente limpas, secas e sem pó. A massa adesiva deve ser 
modelada durante 1 minuto com as mãos. Depois de devidamente aplicada esta 
massa adesiva proporciona uniões rápidas e extra fortes em apenas 5 minutos. 
(tempo de endurecimento total: 24 horas) 

Para mais informações ou download de imagens do pro duto e sua aplicação 
por favor consulte:  

http://www.cec-online.pt/other/Adhesive_Technologies\Barrinha_Reparatudo_Pattex 

http://www.pattex.pt/faca-voce-mesmo/produtos/colas-de-reparacao/barrinha-
reparatudo.html 
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