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A Henkel, fundada em 1876, está no Brasil há 61 anos e atua nas 
áreas de Adesivos, Selantes, Tratamento de Superfícies e Beauty 
Care, com marcas como Cascola, Loctite, Pritt e Schwarzkopf 
Professional. A Henkel Brasil conta com mais de 900 profissionais 
distribuídos nas plantas de Diadema, Itapevi e Jundiaí, além de um 
Centro de Distribuição em Jundiaí.

Nossas inovações e tecnologias avançadas criam valor sustentável 
aos consumidores, usuários profissionais e indústrias, por meio de 
um portfólio abrangente de soluções de alta qualidade.

Para alcançar nossos objetivos, aprimoramos constantemente 
nossas estratégias, sempre marcadas por uma forte orientação ao 
cliente e busca por excelência.

Além disso, estamos comprometidos com a sustentabilidade, empe-
nhados não somente em cumprir os padrões existentes, mas 
também em moldar novos patamares, satisfazendo às necessidades 
de hoje sem comprometer as gerações futuras.



Resolve.



IDH 2094022
Super Bonder Original 3g

Caixa com 24 unidades

EAN 7891200190942
DUN 37891200190943

IDH 2082786
Super Bonder Original 3g

Caixa com 42 unidades

EAN 7891200190942
DUN 17891200190949

IDH 2082783
Super Bonder Original 3g

Caixa com 120 unidades

EAN 7891200294466
DUN 17891200294463

IDH 2183930
Super Bonder Original 1,5g

Caixa com 24 unidades

EAN 7891200011766
DUN 17891200011763

IDH 2183929
Super Bonder Original 1,5g

Caixa com 120 unidades

EAN 7891200011681
DUN 17891200011664

Resistente à altas e baixas temperaturas, 
à umidade e a impactos;
Força instantânea;
Alta performance;
Bico anti-entupimento;
Fórmula sem solventes.

Benefícios
Adesivo instantâneo, monocomponente; 
Adere rapidamente a vários tipos de 
materiais porosos e não porosos como: 
porcelana, madeira, papel, couro, metal, 
plástico*, cerâmica, etc.

Aplicações

Blister
Original 3g

Caixa Display
 Original 3g

Caixa Display
 Original 1,5g

Cartelão
Original 3g

Blister
Original 1,5g

Cartelão
Original 1,5g

*Exceto polietileno (PE), polipropileno (PP), silicone, resina antiaderente (PTFE). Não recomendado para tecidos e Isopor®.

NOVA Fórmula Líquida!
Agora, com tripla resistência

RESISTENTE À UMIDADE

RESISTENTE À TEMPERATURA
Agora resistente à temperaturas extremas, de -20ºC até 

120°C!

RESISTENTE A IMPACTO
Excelente resistência a impactos e 

vibrações!

Loctite Super Bonder Original
3g e 1,5g
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Resistente à temperaturas extremas de 
-20 Cº até 120 Cº;
Resistente à umidade;
Resistente a impacto e vibrações;
Força instantânea;
Alta performance;
Embalagem prática que fica em pé;
Tampa com pino anti-entupimento e 
bico de longo alcance.

Benefícios

Adere rapidamente a ampla variedade de 
materiais porosos e não porosos como: 
porcelana, madeira, papel, couro, 
plástico*, cerâmica etc.

Aplicações

*Exceto polietileno (PE), polipropileno (PP), silicone, resina antiaderente (PTFE). 
Não recomendado para tecidos e Isopor®.

IDH 2082751
Super Bonder Pincel 4g

Caixa com 24 unidades

EAN 7891200006366
DUN 17891200006363

Blister

Blister Caixa Display

*Exceto polietileno (PE), polipropileno (PP), silicone, resina
antiaderente (PTFE). Não recomendado para tecidos e Isopor®. 

IDH 2082699
Super Bonder Precisão 5g

Caixa com 24 unidades

EAN 7891200234257
DUN 17891200234254

IDH 2082698
Super Bonder Precisão 5g

Caixa com 42 unidades

EAN 7891200234257
DUN 37891200234258

IDH 2082697
Super Bonder Precisão 5g

Caixa com 120 unidades

EAN 7891200234288
DUN 17891200234285

Resistente à temperaturas extremas de 
-20 Cº até 120 Cº;
Resistente à umidade;
Resistente ao impacto e vibrações
Força instantânea;
Alta performance;
Possui pincel aplicador que possibilita 
aplicação fácil e uniforme;
Embalagem moderna e exclusiva que 
fica em pé.

Benefícios

Adere rapidamente a ampla variedade de 
materiais porosos e não porosos como: 
porcelana, madeira, papel, couro, metal, 
plástico*, cerâmica etc.

Aplicações

Loctite Super Bonder Precisão
5g 

Loctite Super Bonder Pincel 
4g

NOVA Fórmula Líquida!
Agora, com tripla resistência

NOVA Fórmula Líquida!
Agora, com tripla resistência

Lo
ct

ite



Benefícios
Fórmula em gel, maior controle na aplicação;
Não escorre;
Força instantânea;
Extraforte e flexível;
Contém micro partículas de borracha.

Aplicações
Adere rapidamente a vários materiais porosos e não 
porosos como: metal, porcelana, madeira, papel, couro, 
plástico*, cerâmica, borracha, etc;
Ideal para aplicações que requerem flexibilidade e 
resistência a impacto.

IDH 2078040
Super Bonder Power Flex Gel 2g

Caixa com 24 unidades

EAN 7891200012572
DUN 17891200012579

IDH 2078039
Super Bonder Power Flex Gel Control 3g

Caixa com 24 unidades

EAN 7891200312467
DUN 17891200312464

*Exceto polietileno (PE), polipropileno (PP), silicone, resina antiaderente (PTFE). Não recomendado para tecidos e Isopor®. 

Blister Power Flex Gel 2g Caixa Display Blister Power Flex Gel Control 3g

EMBALAGEM 

PRÁTICA: 

CONTROLE 

PRECISO NA 

APLICAÇÃO

Não cola os dedos imediatamente*;
Odor mais suave;
Fórmula em gel, reposicionável;
Fórmula até 20% mais forte**;
Alta performance.

Benefícios

Adere rapidamente a ampla variedade de 
materiais porosos e não porosos como: 
porcelana, madeira, papel, couro, metal,
plástico***, cerâmica, etc;
Ideal para trabalhos com artesanato por 
oferecer um acabamento mais transparente.

Aplicações

*Evita a colagem imediata da pele no ato da aplicação, mas não é recomendável manter os dedos encostados por mais de 10 segundos. 
Deixa resíduos nos dedos; **Força final comparada à versão anterior de Power Easy; ***Exceto polietileno (PE), polipropileno (PP), silicone, 
resina antiaderente (PTFE). Não recomendado para tecidos e Isopor®. 

IDH 2078885
Super Bonder Power Easy 3g

Caixa com 24 unidades

EAN 7891200010561
DUN 17891200010568

Blister Caixa Display

NÃO COLA OS DEDOS
IMEDIATAMENTE

Loctite Super Bonder Power Flex Gel
2g e Control 3g

Loctite Super Bonder Power Easy
3g
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Aplicacão limpa e precisa,
na dosagem certa
Não escorre
Fácil de usar, com toque macio
da caneta emborrachada

Benefícios

Adere a ampla variedade de materiais porosos e 
não porosos como: porcelana, madeira, papel, 
couro, plástico*, cerâmica, etc.

Aplicações

*Exceto polietileno (PE), polipropileno (PP), silicone, resina
antiaderente (PTFE). Não recomendado para tecidos e Isopor®. 

Loctite Super Bonder Perfect Pen
3g NOVO

ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL

*O produto pode danificar plásticos, superficies pintadas e envernizadas, tecido colorido, sintéticos e/ou delicados.
OBS: Não remove silanos modificados, silicones, colas brancas e colas em bastão. 
Materiais não citados, contatar nosso SAC previamente.

IDH 2078042
Descola Tudo 2g

Caixa com 24 unidades

EAN 7891200332311
DUN 17891200332318

Caixa DisplayBlister

Remove vários tipos de colas, fitas, 
etiquetas, até mesmo Loctite Super 
Bonder de dedos colados;
Fórmula em gel, não escorre.

Benefícios

Removedor de resíduos de diversas 
superfícies: metálicas, vidro, porcelana e 
plástico.

Aplicações

Loctite Descola Tudo 
2g

Lo
ct
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IDH 2218599
Super Bonder Perfect Pen 3g

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200014798
DUN 17891200014795

Blister



Loctite Super Bonder Ultra 
20g

MÉDIA VISCOSIDADE

Adere a ampla variedade de
materiais como: metais, 
madeiras, papéis, porcelanas,
borrachas, plásticos*, 
cortiças e couro.

Aplicações

+ Forte 

+ Rápido

+ Prático
Sistema de abertura
em meia volta  

Sem 
Desperdício
Especial bico 
anti-entupimento
e que permite 
aplicação na
dosagem certa   

ULTRA

NOVO

A MELHOR PERFORMACE
DO MERCADO EM

ADESIVO INSTANTÂNEO
*Não adere a materiais à base de polietileno, polipropileno, silicone e PTFE (Politetrafluoretileno - resina antiaderente)

IDH 2308596
Super Bonder Ultra 20g

EAN 7891200015153
DUN 17891200015150

Caixa com 8 unidades



*Não adere a materiais à base de polietileno, polipropileno, silicone e PTFE (Politetrafluoretileno - resina antiaderente)

IDH 2087061
Durepoxi 50g

Caixa com 48 unidades

EAN 7891200007929
DUN 17891200007926

IDH 2087064
Durepoxi 100g

Caixa com 48 unidades

EAN 7891200007899
DUN 17891200007896

IDH 2087062
Durepoxi 250g

Caixa com 16 unidades

EAN 7891200007912
DUN 17891200007919

IDH 2087063
Durepoxi 100g Cartela

Caixa com 24 unidades

EAN 7891200007899
DUN 17891200008978

Solda, molda, veda e fixa com praticidade, rapidez 
e segurança;
Extraforte e resistente;
Excelente acabamento;
Pode ser pintado, envernizando, serrado ou lixado;
Ideal para uso doméstico, profissional e artesanato;
Resistente a temperaturas (-50ºC a +150ºC);
Endurece até debaixo d’água.

Benefícios

Produto bi componente, solda a frio, 
molda, fixa, veda e reconstrói diversos 
tipos de materiais;
Indicado para metal, vidro, 
cerâmica, cimento, mármore 
e plástico*.

Aplicações

Loctite Durepoxi
50g, 100g e 250g

Loctite Durepoxi Branco
50g

Único epóxi massa branco do mercado;
Excelente acabamento;
Solda, molda, veda e fixa com praticidade, rapidez e 
segurança;
Pode ser pintado, envernizado, serrado ou lixado;
Ideal para uso doméstico, profissional e artesanato;
Endurece até debaixo d’água;
Resiste a temperaturas (-50ºC a +150ºC).

Benefícios

Indicado para diversos tipos de materiais, 
como metal, vidro, madeira, cerâmica, 
cimento, mármore e plástico*.

Aplicações

BRANCO
EPÓXI MASSA
ÚNICO

DO MERCADO

NOVO

*Não adere a materiais à base de polietileno, polipropileno, silicone e 
PTFE (Politetrafluoretileno - resina antiaderente)

IDH 2138003
Durepoxi Branco 50g

Caixa com 48 unidades

EAN 7891200014439
DUN 17891200014436
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*Não adere a materiais à base de polietileno, polipropileno, silicone e 
PTFE (Politetrafluoretileno - resina antiaderente)

CaixaCartela

Epóxi líquido, extraforte e transparente;
Seca em 10 minutos;
À prova d’água;
Pode ser aplicado em superfícies lisas, 
porosas ou irregulares;
Seca em temperatura ambiente e resiste 
até 70ºC.

Benefícios

Ideal para uso profissional e doméstico; 
Cola e repara os mais diversos tipos de 
materiais: azulejo, madeira, metal, vidro, 
plásticos*, pedras, porcelana, fibras, 
borracha, entre outros.

Aplicações

IDH 2200025
Loctite Durpoxi Líquido Seringa 12g

Caixa com 6 unidades

EAN 7891200011773
DUN 17891200011770

Epóxi Líquido prático, rápido, preciso e transparente;
Possui bico automisturador de longo alcance;
Seca em 5 minutos;
À prova d’água;
Para uso doméstico, profissional e artesanato;
Sem solventes, seca em temperatura ambiente 
e resiste até 70ºC.

Benefícios

Cola e repara diversos materiais, como vidro, 
metal, porcelana, borracha, pedra, madeira, 
plásticos*, fibras, entre outros.

Aplicações

Loctite Durepoxi Líquido
16g

Loctite Durepoxi Líquido - Seringa
12g

IDH 2287282
Durepoxi Líquido Caixa 16g 

Caixa com 24 unidades
(4 displays com 6 unidades cada)

EAN 7891200014361
DUN 47891200014369

IDH 2125566
Durepoxi Líquido Cartela 16g 

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200011537
DUN 17891200011534

NOVO

NOVO

*Não adere a materiais à base de polietileno, polipropileno, silicone e 
PTFE (Politetrafluoretileno - resina antiaderente)

Lo
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Alto desempenho;
Lubrifica e protege;
Antiferrugem;
Protege suas peças por muito mais tempo;
Repele a umidade.

Benefícios

Lubrificante multiuso a base de oléo mineral;
Desenvolvido para reduzir o atrito e desgaste 
entre peças metálicas , eliminando ruídos e 
lubrificando por completo;
Protege máquinas, ferramentas, fechaduras, 
dobradiças, trincos, entre outras peças 
metálicas.

Aplicações

CUIDADO: Não reutilize, não perfure a embalagem mesmo vazia, não aplique 
perto de chamas, equipamentos ligados ou superficies aquecidas, não incinere. 
Não exponha e nem armazene a embalagem à temperaturas superiores a 40ºC.

IDH 294134
Super Lub 300ml

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200343300
DUN 17891200343307

Loctite Super Lub
300 ml 

IDH 1963618
Loctite 60 sec. 20g

Caixa com 12 unidades

EAN 789120013180
DUN 1789120013187

A Cola Universal mais rápida 
para grandes reparos.*

Revolucionária

Rápida 
Repara em até 60 segundos. 

Para a maioria dos 
materiais  porosos e 
não porosos. 

Multimaterial**

Perfeita para trabalhos 
em superfícies grandes

Flexível

Extra forte
Suporta até 130 kg/cm2

Gel Transparente

Reposicionável***

Ideal para 
aplicações verticais

*Comparada a demais colas universais do mercado.
**Exceto polietileno (PE), polipropileno (PP), silicone, resina antiaderente (PTFE). Não recomendado para tecido e Isopor® 
(Isopor® marca registrada Knauff Isopor Ltda.).  

*     *   *     As peças podem ser ajustadas em até 30 segundos. 

Loctite 60 Sec
20g

Lo
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QUALIDADE PARA
PROFISSIONAIS



C
as

co
la

Leia antentamente o rótulo da embalagem antes do uso.

Leia antentamente o rótulo da embalagem antes do uso.

Adesivo de alto desempenho;
Fácil de usar;
Resistente à umidade.

Benefícios

Adesivo de Contato de alto desempenho, 
especialmente indicado para colagens de 
lâminas decorativas, couro, lambris e 
diversos materiais sintéticos sobre materiais 
como: madeira, compensado, aglomerados, 
MDF, HDF, concreto, cimento etc;
A laminação pode ser executada tanto em 
superfícies curvas, como planas.

Aplicações

Adesivo extraforte;
Fácil de usar;
Maior poder de adesão em
diferentes materiais.

Benefícios
Adesivo de contato de alto 
desempenho, especialmente 
indicado para colagens de fitas de 
borda, lâminas decorativas, couro, 
lambris e diversos materiais 
sintéticos sobre materiais como: 
madeira, compensado, aglomerados, 
MDF, HDF, concreto, cimento etc;
A laminação pode ser executada 
tanto em superfícies curvas, como 
planas;
Indicada para Post Forming e 
colagens em vidros.

Aplicações

IDH 1406653
Cascola Tradicional
Sem Toluol 195g

Caixa com 24 unidades

EAN 7891200009817
DUN 17891200009814

IDH 1406655
Cascola Tradicional
Sem Toluol 400g

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200009824
DUN 17891200009821

IDH 1406654
Cascola Tradicional
Sem Toluol 730g

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200009831
DUN 17891200009838

IDH 1406652
Cascola Tradicional
Sem Toluol 2,8kg

Embalagem com 4 unidades

EAN 7891200009848
DUN 17891200009845

IDH 1406651
Cascola Tradicional
Sem Toluol 14kg
EAN 7891200009855

IDH 1406642
Cascola Extra s/toluol 30g

Caixa com 24 unidades

EAN 7891200007868
DUN 17891200007865

IDH 1406650
Cascola Extra s/toluol 2,8kg

Embalagem com 4 unidades

EAN 7891200008254
DUN 17891200008251

IDH 2245985
Cascola Extra s/toluol 730g

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200008247
DUN 17891200008244

IDH 2246455
Cascola Extra s/toluol 195g

Caixa com 24 unidades

EAN 7891200008223
DUN 17891200008220

IDH 1406649
Cascola Extra s/toluol 14kg
EAN 7891200008261

Cascola Extra sem Toluol
30g(blister), 195g, 730g, 2,8kg e 14kg

Cascola Tradicional sem Toluol
195g, 400g, 730g, 2,8kg e 14kg 
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Alta performance em força 
de colagem;
Livre de solventes orgânicos, 
produto à base d’água;
Alto rendimento;
Fácil de aplicar.

Benefícios
Adesivo de Contato, indicado para 
colagens de lâminas decorativas 
diversas, como: madeira, rádicas, 
laminados naturais e laminados 
plásticos decorativos (Fórmica®, 
Formiplac®, Perstop®) sobre 
materiais de base como: MDF, 
compensados e placas de madeira 
em geral;
Recomendado para Post Forming.

Aplicações

Alto poder diluente;
Incolor;
Rápida evaporação.

Benefícios

Desenvolvido especialmente para ser 
utilizado como diluente de colas de contato 
à base de solvente;
Indicado para aplicações de primers e para 
limpezas de pistolas, pincéis, espátulas etc;
Utilizado também para dissolver borrachas.

Aplicações

IDH 1406660
Cascola Base d’água 1kg

Caixa com 6 unidades

EAN 7891093044179
DUN 17891093044145

IDH 1406656
Cascola Base d’água 5kg
EAN 7891093044261

IDH 1406722
Cascola Reducola 900ml

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200010141
DUN 17891200010148

IDH 1406723
Cascola Reducola 4,6 L
EAN 7891200010158
DUN 17891200010155

Cascola Reducola sem Toluol
900ml e 4,6l

Cascola Base D’água
1kg e 5kg

Leia antentamente o rótulo da embalagem antes do uso.

Leia antentamente o rótulo da embalagem antes do uso.



Tecnologia à base d’água;
Fácil manuseio e limpeza;
Odor suave;
Alta força de colagem;
Excelente flexibilidade.

Benefícios

Adesivo de alto desempenho, indicado para 
colagem de artefatos de madeira, laminados 
plásticos (Fórmica®, Formiplac®, Perstop®), 
papel, papelão, cartuchos (não envernizados), 
sacos de papel e materiais porosos em geral;
Indicado para madeiras de alta, média e 
baixa densidade.

Aplicações

C
as

co
la

IDH 1406741
Cascola Cascorez
Extra 1kg

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200007448
DUN 17891200007445

IDH 1406745
Cascola Cascorez
Extra 10kg
EAN 7891200007462

IDH 1406730
Cascola Cascorez
Extra 500g

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200007431
DUN 17891200007438

IDH 1406744
Cascola Cascorez
Extra 5kg
EAN 7891200007455

IDH 1406746
Cascola Cascorez
Extra 20kg
EAN 7891200007479

IDH 1406841
Cascola Cascorez
Universal 500g

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200007486
DUN 17891200007483

IDH 1406842
Cascola Cascorez
Universal 1kg

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200007493
DUN 17891200007490

IDH 1406921
Cascola Cascorez
Universal 5kg
EAN 7891200007509

IDH 1406919
Cascola Cascorez
Universal 10kg
EAN 7891200007516

Cascola Cascorez Universal
500g, 1kg, 5kg e 10kg

Cascola Cascorez Extra
500g, 1kg, 5kg, 10kg e 20kg

Leia antentamente o rótulo da 
embalagem antes do uso.

Leia antentamente o rótulo da embalagem antes do uso.

Tecnologia à base d’água;
Fácil manuseio e limpeza;
Odor suave;
Alta força de colagem;
Excelente flexibilidade.

Benefícios

Adesivo vinílico indicado para artefatos de 
madeira, laminados plásticos, papel, papelão, 
cartuchos (não envernizados), sacos de papel 
e materiais porosos em geral;
Indicado para madeiras de média e 
baixa densidade.

Aplicações



C
as
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Cascola Cascorez Porcelana Fria
500g, 1 kg 

Cascola Cascorez Secagem Rápida
1kg, 5kg 

IDH 1406914
Cascola Cascorez
Secagem Rápida 1kg

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200007554
DUN 17891200007551

IDH 1406913
Cascola Cascorez
Secagem Rápida 5kg
EAN 7891200007561

IDH 1407017
Cascola Cascorez
Porcelana Fria 500g

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200008087
DUN 17891200008084

IDH 1407019
Cascola Cascorez
Porcelana Fria 1kg

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200008117
DUN 17891200008114

Leia antentamente o rótulo da embalagem antes do uso.

Leia antentamente o rótulo da embalagem antes do uso.

Tecnologia à base d’água;
Fácil manuseio e limpeza;
Odor suave;
Alta força de colagem;
Excelente flexibilidade;
Alta resistência térmica;
Adesivo de alto desempenho, com 
exclusiva pega inicial que ajuda no 
tempo de prensagem.

Benefícios

Indicado para colagem de instrumentos musicais;
Utilizado também em colagens de laminados 
plásticos de alta pressão, madeira para 
modelação, finger-joint, cavilhas, encaixes, 
espigas, materiais porosos e ideal para móveis 
de exportação.

Aplicações

Tecnologia à base d’água;
Fácil manuseio e limpeza;
Odor suave;
Excelente plasticidade;
Consistência e textura;
Possui bactericida com ação antimofo.

Benefícios

Especialmente indicado para preparação 
da massa de artesanato em porcelana 
fria (Biscuit) e artesanatos em geral.

Aplicações



C
as

co
la

IDH 1406960
Cascola Cascorez
Cola Taco 1kg

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200007387
DUN 17891200007384

IDH 1406905
Cascola Cascorez
Cola Madeira 250g

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200008070
DUN 17891200008077

IDH 1406938
Cascola Cascorez
Cola Madeira 100g

Caixa com 48 unidades

EAN 7891200008056
DUN 17891200008053

IDH 1406937
Cascola Cascorez
Cola Madeira 100g
EAN 7891200008056

Caixa com 96 unidades
DUN 27891200008050

Cascola Cascorez Cola Madeira
100g e 250g

Cascola Cascorez Cola Taco
1kg

Leia antentamente o rótulo da embalagem antes do uso.

Leia antentamente o rótulo da embalagem antes do uso.

Tecnologia à base d’água;
Fácil manuseio e limpeza;
Odor suave;
Alta força de colagem;
Excelente flexibilidade;
Oferece facilidade de aplicação, 
mantendo o local de trabalho limpo.

Benefícios
Especialmente indicado para 
colagens de tacos e parquetes;
Adesivo vinílico, indicado para 
colagens diversas.

Aplicações

Tecnologia à base d’água;
Fácil manuseio e limpeza;
Odor suave;
Alta força de colagem;
Excelente flexibilidade;
Se diferencia dos outros adesivos 
vinílicos devido sua pega úmida.

Benefícios
Adesivo vinílico, indicado para 
colagens de madeira, laminados 
plásticos, aglomerado, MDF e HDF 
e reparos de madeira em geral;
Uso profissional e doméstico.

Aplicações

IDH 1698685
Cascola Cascorez
Extra 100g

Caixa com 48 unidades

EAN 7891200011964
DUN 17891200011961

IDH 1698686
Cascola Cascorez
Extra 250g

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200011971
DUN 17891200011978

Leia antentamente o rótulo da embalagem antes do uso.

Cascola Cascorez Extra
100g e 250g

Perfeito para Artesanato
Tecnologia à base d’água;
Fácil manuseio e limpeza;
Odor suave;
Alta força de colagem;
Excelente flexibilidade.

Benefícios
Indicado para colagens sobre diversas superfícies, 
como: tecido de algodão, madeira, MDF, cerâmica, 
cortiça, gesso, tela, isopor, metal, vidro, papel em 
couro, papelão, e materiais porosos em geral.

Aplicações



ADESIVO INSTANTÂNEO

NOVO

MÉDIA VISCOSIDADE

Ideal para colagens em metais, madeiras, porcelanas, 
borrachas, plástico**, papéis, cortiças e outros

A performance que o 
profissional precisa.

Novas embalagens 
caixa display.

*Testes feitos em laboratório comparando com fórmula anterior de Cascola Instantâneo 20g e 100g. **Exceto polietileno (PE), polipropileno (PP), silicone, resina atiaderente (PTFE).

mais resistente
a impacto*3X
mais
forte*2X
mais rápido em colagens como
Metal x Metal, MDF x MDF*2X

Exclusiva tampa com 
sistema mais prático de 
abertura em meia volta

Bico anti-entupimento 
e com maior alcance

20g

IDH                                           2314636

Cascola Inst. 451 20gx08unidades

EAN   7891200011025

DUN   17891200015143

Un. por caixa 8

IDH                                           2314079

Cascola Inst. 451 100gx04unidades 

EAN   7891200011339

DUN   17891200011336

Un. por caixa 4

100g

Agora com

8 unidades!



Cascola Massa de Calafetar
350g - cinza

IDH 1407078
Cascola Massa Para Calafetar

Caixa com 24 unidades

EAN 7891200008148
DUN 17891200008145

Cascola Espuma Expansiva
Aerossol 500ml

IDH 1425274
Cascola Espuma Expansiva 500ml

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200010820
DUN 17891200343734

Leia antentamente o rótulo da embalagem antes do uso.

Leia antentamente o rótulo da embalagem antes do uso.

Fácil de aplicar;
Expande 3x o volume inicial, rende até 30 litros;
Aceita acabamento depois de curado;
Alta resistência mecânica.

Benefícios

Selante e adesivo expansivo, 
monocomponente à base de poliuretano;
Preenche, veda e isola de maneira durável 
uma grande variedade de materiais: madeira, 
alvenaria, metais e plásticos, mantendo suas 
propriedades físicas inalteradas ao tempo e 
aos agentes climáticos, não contraindo ou 
deformando;
Especialmente indicada para fixação de 
batentes de portas e janelas, instalação de ar 
condicionado, isolamento térmico e acústico, 
preenchimento de espaços etc;

Aplicações

Alta durabilidade e excelente aderência;
Não contém amianto;
Possui plastificante permanente;
Não ataca as superfícies e resiste a 
altas temperaturas;
Odor suave;
Fácil remoção;
Não escorre e nem se torna dura ou 
quebradiça, mesmo com o passar do tempo.

Benefícios
Possui boa aderência a vários materiais, tais como: metais, 
vidro, plástico, cimento etc;
Indicada para vedar frestas, orifícios, locais onde há 
necessidade de evitar penetração de água, umidade, 
ar quente ou frio, vapor, fumaça etc;
Pode ser usada em residências, máquinas, esquadrias etc;
Pode ser empregada como massa anti-ruído em peças que 
trabalham sob vibração (ar condicionado, geladeiras etc).

Aplicações

C
as

co
la



Cascola Flexite Banheiros & Cozinhas
Bisnaga 50g e Tubo 280g - branco

Cascola Flexite Uso Geral
Bisnaga 50g e Tubo 280g - incolor

IDH 1412348
Cascola Flexite
Banheiros & Cozinhas 280g

Caixa com 15 unidades

EAN 7891200008285
DUN 27891200008289

IDH 1656928
Cascola Flexite
Banheiros & Cozinhas 50g

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200011711
DUN 17891200011718

IDH 1407070
Cascola Flexite
Uso Geral 280g

Caixa com 15 unidades

EAN 7891200008308
DUN 27891200008302

IDH 1656926
Cascola Flexite
Uso Geral 50g

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200011704
DUN 17891200011701

C
as

co
la

Leia antentamente o rótulo da embalagem antes do uso.

Leia antentamente o rótulo da embalagem antes do uso.

Fácil de aplicar e é 100% silicone;
Não encolhe, sela por até 10 anos;
Contém fungicida e embalagem 
biodegradável;
Possui resistência a produtos 
químicos.

Benefícios

Selante à base de borracha de silicone, 
quando curado veda e isola de maneira 
durável grande variedade de materiais 
mantendo suas propriedades físicas 
inalteradas ao tempo e a agentes 
climáticos (raios solares, chuva, raios UV);
Especialmente recomendado para 
vedações em materiais não porosos: 
box de banheiro, cubas e bacias 
sanitárias, pias e bancadas de cozinha, 
encanamentos e ralos, vidros, rejuntes, 
vitrines etc.

Aplicações

Fácil de aplicar e é 100% silicone;
Não encolhe, sela por até 10 anos;
Contém fungicida e embalagem 
biodegradável;
Possui resistência a produtos 
químicos.

Benefícios

Selante à base de borracha de silicone, quando 
curado cola, veda e isola de maneira durável 
grande variedade de materiais, mantendo suas 
propriedades físicas inalteradas ao tempo e a 
agentes climáticos (raios solares, chuva, raios UV);
Especialmente recomendado para vedações em 
materiais não porosos: box de banheiro, cubas e 
bacias sanitárias, pias e bancadas de cozinha, 
encanamentos e ralos, vidros, rejuntes, vitrines, etc.

Aplicações



IDH 1407072
Cascola Flexite
Metais & Pedras 280g

Caixa com 15 unidades

EAN 7891200008322
DUN 27891200008326

IDH 1656927
Cascola Flexite
Metais & Pedras 50g

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200011728
DUN 17891200011725

Cascola Flexite Metais & Pedras
Bisnaga 50g e Tubo 280g - incolor

Leia antentamente o rótulo da embalagem antes do uso.

Fácil de aplicar e é 100% silicone;
Não encolhe, sela por até 10 anos;
Contém fungicida e embalagem 
biodegradável;
Possui resistência a produtos 
químicos.

Benefícios

Selante à base de borracha de silicone quando 
curado, veda e isola de maneira durável grande 
variedade de materiais, mantendo suas 
propriedades físicas inalteradas ao tempo e a 
agentes climáticos (raios solares, chuva, raios UV);
Especialmente recomendado para vedações em 
materiais porosos e não porosos: portas, janelas, 
pedras como mármore e granito, calhas, 
montagem de esquadrias de metais e madeiras, 
junções e vedações, aplicações em plásticos etc.

Aplicações

Cascola Flexite Vidro & Alumínio 280g
Tubo 280g - Incolor

IDH 2071527
Cascola Flexite
Vidro & Alumínio 280g

Caixa com 15 unidades

EAN 7891200013920
DUN 17891200013927

Leia antentamente o rótulo da embalagem antes do uso.

Fácil de aplicar e é 100% silicone;
Não encolhe, sela por 10 anos;
Contém Fungicida;
Não amarela com o tempo;
Possui resistência a produtos químico.

Benefícios

Vedação em box de banheiro;
Vedação em portas e esquadrias de alumínio;
Vedação em portas e janelas de vidro;
Vedações em perfis de alumínio;
Vedações de vitrines;
Vedações de vidro comum e temperado;
Vedação em fibra de vidro, superfícies vitrificadas, 
entre outros.

Aplicações

C
as

co
la



IDH 1421396
Cascola Flexite Fendas & Trincas 450g

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200008544
DUN 17891200008541

Cascola Flexite Fendas & Trincas
Tubo 450g - branco

Cascola Flexite Multiuso
 Tubo 450g - branco

C
as

co
la

IDH 1421391
Cascola Flexite Multiuso 450g

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200008896
DUN 17891200008893

Leia antentamente o rótulo da embalagem antes do uso.

Leia antentamente o rótulo da embalagem antes do uso.

Fácil de aplicar e possui odor suave;
Sela por até 10 anos;
Aceita diversos tipos de tinta;
Livre de solventes orgânicos e 
contém fungicida.

Benefícios

Selante acrílico com excelente poder de 
vedação em diversas superfícies;
Indicado para ambientes internos;
Após seco, aceita variados tipos de tintas;
Pode ser utilizado em materiais porosos e não 
porosos, aplicações em juntas e acabamentos 
de móveis, guarnições de portas e janelas, 
reparos em paredes de alvenaria, reparos em 
superfícies porosas etc.

Aplicações

Fácil de aplicar e possui odor suave;
Sela por até 10 anos;
Aceita diversos tipos de tinta;
Contém fungicida e é livre de solventes orgânicos.

Benefícios

Selante acrílico com excelente poder de vedação 
em diversas superfícies;
Indicado para ambientes internos;
Após seco, aceita variados tipos de tintas;
Pode ser utilizado em materiais porosos e não 
porosos, em aplicações como estancamento de 
trincas superficiais e fissuras, reparos em paredes 
de alvenaria, reparos em superfícies porosas, junções 
em móveis, guarnições de portas e janelas etc.

Aplicações



Cascola Flexite Flextec FT101
Tubo 390g - branco

Cascola Monta & Fixa Cuba & Espelho
Tubo 375g - branco

IDH 1924080
Cascola Flextec FT101 390g

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200008551
DUN 17891200008558

C
as

co
la

IDH 1863211
Cascola Monta & Fixa Cuba & Espelho 390g

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200012725
DUN 17891200012722

Leia antentamente o rótulo da embalagem antes do uso.

Leia antentamente o rótulo da embalagem antes do uso.

Grande elasticidade, fácil de aplicar e aceita tintas;
Selante e adesivo multifuncional: une, fixa, veda, 
sela e preenche;
Livre de solventes e é resistente a raios UV;
Tecnologia exclusiva Henkel;
Aplicável em superfícies molhadas;
Impermeável, com alta resistência e aderência 
em diversas superfícies.

Benefícios

Selante universal de alta elasticidade;
Pode ser utilizado como adesivo;
Adere à maioria dos materiais: azulejo, concreto, 
madeira, metal, vidro, poliestireno expandido, 
plástico etc;
Estanca trincas e fissuras profundas, goteiras e 
vazamentos.

Aplicações

Extraforte;
Agarre imediato;
Não racha e não amarela;
Livre de solventes;
Sela por até 10 anos;
Fixa e veda de uma só vez.

Benefícios

Adesivo selante especialmente desenvolvido para 
fixação e selagem de cubas e espelhos;
Multifuncional, prático, impermeável, com alta 
resistência e poder de adesão em diversas 
superfícies;
Adere uma ampla variedade de materiais como: 
azulejos, concreto, cerâmica, madeira, metais, 
vidros, poliestireno expandido, plásticos etc.

Aplicações



C
as

co
la

Cascola Monta & Fixa PL700
 Tubo 290g

IDH 2086049
Cascola Monta & Fixa PL700  - 290g

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200014064
DUN 17891200014061

Leia antentamente o rótulo da embalagem antes do uso.

Acabamento transparente;
Extraforte;
Não amarela;

Resistente à água e aos agentes climáticos: 
não trinca, resseca ou amarela;
Agarre imediato;
Multimateriais;
Tempo para ajuste de 10 minutos;
Livre de Solventes;
Aplicável em superfícies molhadas;
Uso interno/ Externo.

Benefícios

Tampos de Mesa;
Painéis de vidro;
Elementos decorativos;
Peças em acrílico;
Bancadas de vidro;
Revestimentos em vidro; 
Adere a uma ampla variedade de materiais, 
como: vidro, metal, madeira, concreto, 
azulejo, mármore, granito e etc.

Aplicações



C
as

co
la

Cascola Monta & Fixa PL600 - Exterior
Tubo 375g - bege

IDH 1406641
Cascola Monta & Fixa PL600  - Exterior 375g

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200008421
DUN 17891200008428

Leia antentamente o rótulo da embalagem antes do uso.

Agarre imediato, não escorre;
Tempo para ajustes de 5 minutos;
Alta resistência a umidade;
Permite pintura após seco;
Adesivo de montagem extraforte;
Resistente à água e aos agentes climáticos: não 
trinca ou resseca;
Adere à superfícies porosas e não porosas. 

Benefícios

Indicado para adesão de alta resistência à maioria 
dos materiais utilizados na construção, 
decoração, instalações para ambientes externos, 
facilitando pequenos reparos, sem a necessidade 
de furar, parafusar ou pregar;
Adere a uma ampla variedade de materiais, como: 
porcelana, metal, plásticos, madeira, gesso, 
concreto, vidro etc;
Indicado para instalação de rodapés, guarnições, 
florões, arandelas, peças decorativas, azulejos, 
ladrilhos, molduras, conduites, canaletas, 
cantoneiras, maquetes, mosaicos etc.

Aplicações



C
as

co
la

Cascola Monta & Fixa PL500 - Interior
Bisnaga 85g e Tubo 360g - branco

IDH 1556984
Cascola Monta & Fixa
PL500 - Interior 85g

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200008407
DUN 27891200008401

IDH 1406658
Cascola Monta & Fixa
PL500 - Interior 85g

Caixa com 24 unidades

EAN 7891200008407
DUN 17891200008404

IDH 1406600
Cascola Monta & Fixa
PL500 - Interior 360g

Caixa com 12 unidades

EAN 7891200008414
DUN 17891200008411

Leia antentamente o rótulo da embalagem antes do uso.

Tecnologia à base d’água;
Possui odor suave;
Agarre imediato, não escorre;
Tempo para ajustes de 10 minutos;
Permite pintura após seco;
Adesivo de montagem extraforte, livre 
de solventes orgânicos.

Benefícios

Indicado para adesão de alta resistência à 
maioria dos materiais utilizados na construção, 
decoração, instalações para ambientes internos, 
facilitando pequenos reparos, sem a necessidade 
de furar, parafusar ou pregar;
Adere a uma ampla variedade de materiais, como: 
porcelana, metal, plásticos, madeira, gesso, 
concreto, vidro etc;
Indicado para instalação de rodapés, guarnições, 
florões, arandelas, peças decorativas, Isopor®, 
azulejos, ladrilhos, molduras, conduites, 
canaletas, cantoneiras, maquetes, mosaicos, 
aplicações em Dry Wall etc.

Aplicações





Força de colagem: 50% maior do que outras 
colas do mercado;* 
Mais eficiente: Pritt cola 3x mais papel do que 
outras colas do mercado;* 
Desliza mais fácil: 20% mais fácil de aplicar e 
menos enrugamento no papel;** 
O mais sustentável: 90% da fórmula é composta 
por ingredientes naturais (incluindo água);

Segura para as crianças: sem solventes e não 
tóxica;

Lavável.

Ideal para colar diversos tipos de papel, 
cartolina e fotos; 
Ideal para uso escolar, no escritório e no lar;

A qualidade de Pritt Bastão na versão colorida: 
verde, amarelo, vermelho e azul.

A única cola em bastão que seca colorida; 
90% da fórmula é composta por ingredientes 
naturais; 
Segura para as crianças: sem solventes e não 
tóxica; 
Lavável. 

Indicada para colar papel, cartolina e fotos; 
Proporciona acabamento colorido;  
Ideal para atividades infantis na escola e no 
lar.

Pritt Stick 10g Cartela 
40un

Pritt Stick 20g Cartela 
36un

Pritt Stick 40g Cartela 
24un

Pritt Stick 10g 
Cx 20 Band 10un

Pritt Stick 20g 
Cx 20 Band 6un

Pritt Stick 40G 
Cx 10 Band 5un

Pritt Stick 10g 10cart 
x 12un (cartelão)  

*Estudo em órgão externo Fraunhoffer 2013
**vs fórmula anterior

17891200323774



Indicada para colar EVA, tecido, feltro, 
espuma, madeira, metal, cortiça, papel, 
cartolina e fotos; 
Ideal para atividades artesanais e infantis 
na escola e no lar;

Única cola bastão multiuso do mercado; 
A funcionalidade da cola multiuso com a 
praticidade do bastão; 
Fórmula patenteada: aplicação multimaterial, 
limpa, rápida e confiável;  
Rápida: seca em apenas 15 segundos para 
colagens em papéis; 
Multimaterial: cola diversos materiais; 
Segura para as crianças: sem solventes e não 
tóxica; 
Lavável. 

Ideal para colagens de papel, papelão, 
tecidos, cortiça, madeira leve, EVA,
entre outros materiais escolares; 
Ideal para atividades infantis na escola
e no lar.

Cola líquida escolar multiuso; 
Multimaterial; 
Acabamento perfeito, pois não enruga o papel; 
90% da fórmula é composta por ingredientes 
naturais; 
Segura para as crianças: sem solventes e não 
tóxica; 
Lavável.

Pritt Power Bastão



Ideal para colar papel, papelão, cartolina, 
tecido e outros materiais porosos; 
Ideal para trabalhos escolares.

A cola branca número 1 do Brasil; 
Seca transparente; 
Segura para as crianças: sem solventes e não 
tóxica; 
Lavável. 

Indicada para colar papel, papelão, cartolina, tecido 
e outros materiais porosos; 

Econômica; 
Sem solventes e atóxica; 
Lavável. 

* *

*Pritt Tenaz versões 500g e 1kg para uso adulto

* *

*Cascolar 500g e 1kg para uso adulto.



Indicada para fixação temporária 
de pôster, cartaz, mapa, foto, recado 
e ornamento decorativo sobre parede, 
porta ou vidro; 
Também pode ser usado para fixar 
objetos leves, tais como calculadora, 
telefone e teclado sobre móveis e 
outras superfícies horizontais;  
Ideal para uso em escolas, escritórios 
e no lar. 

Massinha adesiva versátil; 
Substitui o uso de tachinhas 
e fitas adesivas; 
Limpa e fácil de usar; 
Reutilizável; 
Facilmente removível. 

Cobre diversos tipos de tintas e pode ser 
usado em qualquer tipo de papel;
 
Possui cobertura imediata; 
Ideal para o uso em escolas e escritórios. 

Correção rápida, seca, limpa e precisa; 
Não deixa bordas e sombras 
nas fotocópias; 
Compacto, ideal para o estojo; 
Sem solventes, não tóxico; 
Disponível nas cores verde, azul e rosa;  
Tampa abre e fecha já fixa no produto, 
evitando a sua perda 
Sustentável: a composição de sua 
embalagem possui 50% de plásticos 
reciclados.

Maior proteção: tampa fixa à embalagem; 
Perfeito para o escritório, ideal para
a escola; 
Sustentável: composto por 50% 
de material reciclado. 

Maior durabilidade: fita maior de 8,5m x 10m;

Ponta flexível: correção perfeita e suave;  
Correção instantânea: não mancha; 

IDH 2138002

IDH2160399
Pritt Compact Roller 
Cartela 24un

IDH 2160396
Pritt Compact Roller 
Display 6un

NOVO

Novo Compact Roller – Agora muito maior!

8,5m x 10m



SAC 0800 704 2334

Pritt
facebook.com/prittbr

youtube.com/Prittworld
www.prittworld.com.br

Cascola
facebook.com/LinhaCascola
youtube.com/LinhaCascola

www.cascola.com.br

Loctite
facebook.com/LoctiteBrasil
youtube.com/LoctiteBrasil

www.loctite-consumo.com.br


