
 
 
 

Comunicado à imprensa 

 
 

Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal, Lda. EN 10, Km. 140,2 Polígono Actividades Económicas, Parque Oriente Bloco 1 e 2 

2695-167 Bobadela LRS (Portugal) • www.henkel.pt 

     5 de maio de 2015 
 
Comunicado de imprensa disponível na área de imprensa da Henkel 
 

Mantendo toda a força de união da mais famosa cola universal instantânea:           

Loctite Supercola 3 Power Easy: não cola aos dedos 
Loctite Supercola 3 Power Flex: máxima flexibilidad e 
  

• Loctite Super Cola 3 Power Easy, a máxima força de união com fórmula 
inovadora que não cola os dedos 

• Loctite Super cola 3 Power Flex, máxima resistência  e flexibilidade 
graças à sua fórmula enrriquecida com partículas de  borracha 
 

Dentro da sua gama de cola universal instantânea Loctite, a Henkel disponibiliza 
atualmente no mercado doméstico os produtos Loctite Supercola 3 Power Easy e 
Loctite Supercola 3 Power Flex  destinadas a todo o tipo de utilizações e materiais.  

 
 
A Loctite Supercola 3 Power Easy 
mantém a máxima força de união 
característica das colas universais 
instantâneas desta gama, no entanto, 
apresenta-se com uma fórmula 
inovadora que lhe permite que não se 
cole aos dedos logo após a aplicação. 
 
Esta característica revolucionária 
incluída nesta fórmula, além de ser uma 
vantagem em termos da segurança de 
quem aplica o produto, permite ainda 
que os materiais a unir sejam 
reposicionados imediatamente após a 
união. 
 
Loctite Super Cola 3 Power Easy  é 
uma cola multimateriais* inodora, que 
permite unir com máxima força por 
exemplo: Porcelana, madeira, plástico, 
metal, borracha, couro, mármore etc. 
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A Loctite Super Cola 3 Power Flex  - É a 
primeira super cola universal instantânea do 
mercado enriquecida com borracha, e que 
suporta todo o tipo de intempéries exteriores, 
tornando-a na cola ideal para aplicações 
verticiais e para todo o todo o tipo de mateiais 
porosos.  
 
A Loctite Super Cola 3 Power Flex  oferece 
aos utilizadores a possibilidade de realizarem 
colagens extremamente fortes em poucos 
segundos, em materiais como borracha, couro, 
madeira, metal ou plástico.  
 
Continuando a beneficiar da sua flexibilidade, 
todos os objetos e materiais colados com 
Loctite Super Cola 3 Power Flex , apresentam 
uniões extremamente duradouras, graças à 
grande capacidade de resistência desta cola 
aos impactos, golpes e torções.  
 
 

 
 
* Excepto polietileno (PE), polipropileno (PP), poliestireno, téflon e fibras sintéticas. 

 
Para mais informações e download de imagens por fav or consulte: 
 
http://www.cec-online.pt/other/Adhesive_Technologies\Loctite_Supercola_3_Power_Easy_e_Flex 
 
http://www.loctitesupercola3.com/ 
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