
Para OPORTUNIDADES  
inteligentes...

SóColad!

Repare (quase) tudo com Colad Magic Fix. É uma super cola que pode ser combinada com pó de reforço preto e cinzen-
to. Se vale a pena reparar: Repare, Lixe e Pinte! Pronto!

Os objetos recuperam a forma original rapidamente. Pode usar tanto em peças 
visíveis como em peças não visíveis. Após a reparação, o Magic Fix pode ser 
lixado e pintado. Consiga uma reparação ultrarresistente e duradoura em apenas 
alguns segundos.

Utilize Colad Magic Fix para colar, preencher e reparar vários materiais, como aço, plástico, alumínio, fi bra de vidro, fi bra 
de carbono e borracha. Preencha fi ssuras ou espaços com Magic Fix em, por exemplo:

• pontos de fi xação de para-choques
• puxador da porta do carro em 
   plástico duro
• preenchimento e repreenchimento
• parafusos de reparações

• espelhos retrovisores
• tampas de taco
• grelhas
• para-choques.

Procura uma reparação duradoura para vários materiais? 
Encomende já o seu Colad Magic Fix! Contacte ventas@
emm.com ou o seu representante Colad local.

A Colad concebe oportunidades 
únicas para os utilizadores fi nais, 
centradas em obter resultados den-
tro dos procedimentos de trabalho
e das empresas. Estamos a falar de 
mais alegria no trabalho, efi ciência, 
sustentabilidade, profi ssionalismo
e lucro. Colad, inventing more.

Colad Magic Fix
Reparação duradoura em segundos com um resultado ultra forte que pode ser lixado e pintado. 
Magic Fix é uma cola e preenchimento que permite reparar vários materiais de forma rápida e 
resistente.

Colad Magic Fix
Art. n.º 4325
Conteúdo do Magic Fix
Cola (A) 6 unidades 10 ml, Pó de 
reforço (B) 2 unidades Preto 22 g e 
1 unidade Cinzento 22 g, 1 agulha, 
1 par de luvas, 1 aplicador e um 
manual de utilizador.Pontos de fi xação Cobertura de carro estilo B Parafusos para reparaçõesPlástico duro

      

de carbono e borracha. Preencha fi ssuras ou espaços com Magic Fix em, por exemplo:

Magic Fix
 super forte
 duradouro
 fi xa em 7 segundos
 resistente a temperaturas até 160oC
 pode ser pintado novamente

6 x 2 x 1 x
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