
Starlike® EVO Finishes

ОПИС

GALAXY Цей компонент може бути доданий в будь-який колір лінійки Starlike

®

 EVO для досягнення металевого

ефекту.

У порівнянні з оригінальним забарвленням без добавки, ви отримаєте трохи світліший відтінок.

GOLD Цей компонент може бути доданий в будь-який колір лінійки Starlike

®

 EVO або FillGood EVO для отримання

блискучого ефекту золотого кольору.

Інтенсивність оригінального забарвлення не змінюється.

Цей компонент може бути доданий в будь-який колір лінійки Starlike

®

 EVO або FillGood EVO для отримання

блискучого ефекту сріблястого кольору.

Інтенсивність оригінального забарвлення не змінюється.

NIGHT VISION

METALLIC
COLLECTION
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Заповнювачі
швів СПЕЦІАЛЬНА ДОБАВКА ДЛЯ STARLIKE® EVO 

ТА FILLGOOD EVO

Добавки Galaxy, Spotlight, Gold і Night Vision при змішуванні в якості третього компонента з

двокомпонентним епоксидним розчином Starlike

®  
EVO дозволяють отримати затирання з унікальними і

ексклюзивними ефектами, не впливаючи на особливу легкість очищення продукту.

Ці добавки доступні окремо, в попередньо розфасованих упаковках для 1 - 2,5 - 5 кг Starlike

®  
EVO.

SРOTLIGHT

 

 

 
  

Цей компонент може бути доданий в такі кольори лінійки Starlike

®  
EVO:

110 Сірий перламутр, 115 Сірий шовк, 120 Свинець, 205 Травертин

208 

Пісочний

,

 210 Сіро-бежевий, 215 Тортора, 225 Табако

310 Сіро-блакитний, 320  Каріби, 330 Волошковий, 340 Денім,

350 Сапфір,  410 Смарагд, 420 Зелена трава, 430 Зелена сосна,

500 Пудровий, 530 Аметист, 600 Жовта ваніль

Це фотолюмінесцентна добавка, яка без істотної зміни вихідного кольору продукту дозволяє 

отримати затирання, яке після впливу сонячного світла або штучного світла випромінює синій колір 

в темряві протягом приблизно 1 години.

Добавки Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper і Rusty при змішуванні в якості третього компонента з

двокомпонентним епоксидним розчином Starlike

®  
EVO в кольорі 113 Нейтральний дозволяють отримати 

шви з унікальними і ексклюзивними металізованими ефектами, не впливаючи на особливу легкість 

очищщення продукту.

Ці добавки доступні окремо, в попередньо розфасованих упаковках для 2,5 та 5 кг Starlike

®  
EVO 113 

Нейтральний.

УПАКОВКА GALAXY
Упаковка 30 г (коробка 60 шт.) - Стандартний піддон 1200 кг

Упаковка 75 г (коробка по 36 шт.) - Стандартний піддон 720 кг

Упаковка 150 г (коробка по 24 шт.) - Стандартний піддон 480 кг

GOLD
Упаковка 30 г (коробка 60 шт.) - Стандартний піддон 1200 кг

Упаковка 75 г (коробка 36 шт.) - Стандартний піддон 720 кг

Упаковка 150 г (коробка 24 шт.) - Стандартний піддон 480 кг



СФЕРИ
ЗАСТОСУВАННЯ

Спеціальні добавки для епоксидного розчину Starlike

®

 EVO, придатного для затирання швів між керамічною

плиткою, керамогранітом, мозаїкою, клінкером на підлогах і стінах внутрішніх приміщень, таких як: ванні

кімнати, кухні, підлоги у виставкових залах, магазини, елементи обстановки, колони тощо.

ПРИГОТУВАННЯ
СУМІШІ

Змішайте каталізатор (частина B) з кольоровою пастою (частина A) Starlike

®

 EVO, упакованою у відро 1 -

2,5 - 5 кг, за допомогою електричного дриля, оснащеного спіральною змішувальною насадкою, до

отримання однорідного розчину без грудок.

Обережно налийте вже попередньо дозований третій компонент, що складається з добавки Galaxy,

Spotlight, Gold і Night Vision або добавок із серії Metallic Collection (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper,

Rusty), і повільно перемішайте до однорідного розподілу.

У разі FillGood EVO акуратно вилийте у відро на 5 кг і перемішайте вручну кельмою або сталевим

шпателем.

НАНЕСЕННЯ

ОЧИЩЕННЯ ТА
ОЗДОБЛЕННЯ
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SPOTLIGHT
Упаковка 30 г (коробка 60 шт.) - Стандартний піддон 1.200 кг

Упаковка 75 г (коробка 36 шт.) - Стандартний піддон 720 кг

Упаковка 150 г (коробка 24 шт.) - Стандартний піддон 480 кг

NIGHT VISION
Упаковка 200 г (коробка 36 шт.) - Стандартний піддон 720 кг

Упаковка 400 г (коробка 24 шт.) - Стандартний піддон 480 кг

METALLIC COLLECTION
Упаковка 100 г (коробка 36 шт.) - Стандартний піддон 720 кг

Упаковка 200 г (коробка 24 шт.) - Стандартний піддон 480 кг

Попередньо дозовані упаковки для Starlike

®  
EVO і FillGood EVO по 1 - 2,5 - 5 кг.

ПРОПОРЦІЯ
ЗМІШУВАННЯ

Затирання плиткової поверхні
Нанесіть розчин в шви спеціальним прогумованим шпателем до повного насичення і, виконуючи 

діагональні рухи щодо напрямку швів, видаліть надлишки матеріалу з поверхні керамічного покриття.

Для великогабаритних поверхонь може бути використана однодискова машина зі стійкою до стирання 

гумовою насадкою-шпателем.

Час оброблюваності та затвердіння продукту значною мірою залежить від температури навколишнього

середовища.

Низькі температури подовжують час затвердіння, високі температури скорочують його.

Оптимальна температура для нанесення становить від +18 до +23°C.

При температурі нижче +10°C продукт стає дуже густий, і його важко наносити. Час затвердіння також 

значно подовжується.

Рекомендується не додавати воду або розчинники для поліпшення оброблюваності.

При високих температурах рекомендується дуже швидко розподілити продукт по підлозі, щоб ще більше не

скорочувати час легкоукладальності через тепло реакції, присутнє в упаковці.

Не застосовувати, якщо очікується зниження температури нижче +10°C протягом наступних 24 годин.

Очищення і завершення затирання слід проводити, коли продукт ще свіжий, і в будь-якому випадку якомога

швидше, намагаючись не спустошувати шви і не залишати розводів на поверхні плитки.

Ручний метод

Попередньо збризніть затерту поверхню чистою водою.

Виконати перше очищення шпателем зі змоченою білою повстю (арт. 109GBNC), здійснюючи кругові рухи,

як за годинниковою, так і проти годинникової стрілки, щоб ідеально герметизувати краї плитки і видалити

надлишки фуги з поверхні плитки.

Потім пройдіть ще раз жорсткою губкою Sweepex (арт. 128G0001) або 291 Ovale, щоб отримати гладку і 

закриту поверхню, повністю видаливши продукт з плитки, без спорожнення швів, прибравши надлишок 

води. 

Щоб полегшити операцію очищення, рекомендується використовувати два наповнених водою відра: одне 

використовується для ополіскування повсті і губки, а також для збору брудної води, а інше - з чистою 

водою - для остаточного очищення поверхні.

Якщо повсть і губка просочені смолою і більше не очищаються, їх необхідно замінити.

Будь-які розводи або залишки прозорого продукту можна видалити з поверхні плитки приблизно через 24 

години або в будь-якому випадку після затвердіння фуги (в залежності від температури), використовуючи

спеціальні миючі засоби Litonet EVO (підлоги) і Litonet Gel EVO (стіни). 

Прочитайте відповідні технічні карти для правильного використання.



CLASS
COLLECTION

Starlike

®

 EVO / FillGood EVO*

Class Cold Collection 100 Bianco Assoluto*

Class Cold Collection 102 Bianco Ghiaccio

Class Cold Collection 105 Bianco Titanio

Class Cold Collection 110 Grigio Perla*

Class Cold Collection 115 Grigio Seta

Class Cold Collection 120 Grigio Piombo

Class Cold Collection 125 Grigio Cemento*

Class Cold Collection 130 Grigio Ardesia

Class Cold Collection 140 Nero Grafite*

Class Cold Collection 145 Nero Carbonio

Class Warm Collection 200 Avorio

Class Warm Collection 202 Naturale

Class Warm Collection 205 Travertino*

Class Warm Collection 208 Sabbia

Class Warm Collection 210 Greige*

Class Warm Collection 215 Tortora

Class Warm Collection 225 Tabacco*

Class Warm Collection 230 Cacao*

Class Warm Collection 232 Cuoio

Class Warm Collection 235 Caffè

GLAM COLLECTION
GLAM COLLECTION 300 Azzurro Pastello

GLAM COLLECTION 310 Azzurro Polvere

GLAM COLLECTION 320 Azzurro Caraibi

GLAM COLLECTION 330 Blu Avio

GLAM COLLECTION 340 Blu Denim

GLAM COLLECTION 350 Blu Zaffiro

GLAM COLLECTION 400 Verde Salvia

GLAM COLLECTION 410 Verde Smeraldo

GLAM COLLECTION 420 Verde Prato

GLAM COLLECTION 430 Verde Pino

GLAM COLLECTION 500 Rosa Cipria

GLAM COLLECTION 530 Viola Ametista

GLAM COLLECTION 550 Rosso Oriente

GLAM COLLECTION 580 Rosso Mattone

GLAM COLLECTION 600 Giallo Vaniglia

METALLIC
COLLECTION

METALLIC COLLECTION Starlike® EVO 113 Neutro + Platinum

METALLIC COLLECTION Starlike® EVO 113 Neutro o + Shining gold

METALLIC COLLECTION Starlike® EVO 113 Neutro + Bronze

METALLIC COLLECTION Starlike® EVO 113 Neutro + Copper

METALLIC COLLECTION Starlike® EVO 113 Neutro + Rusty

ЛЕГЕНДА

РЕКОМЕНДОВАНА КОМБІНАЦІЯ

НЕ РЕКОМЕНДОВАНА КОМБІНАЦІЯ

FOCUS
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®

 EVO + 

Night Vision

Фініш
У разі використання добавок Spotlight, Gold, Galaxy і Night Vision після змішування каталізатора (частина B)

введіть продукт в якості третього компонента.

Рекомендується всипати повільно, оскільки ці добавки дуже леткі, їх слід змішувати за допомогою

низькошвидкісного дриля, щоб уникнути розсіювання продукту в навколишньому середовищі.

Metallic Collection
Для отримання металевих покриттів Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper і Rusty відповідні добавки

повинні бути змішані тільки зі Starlike

®  
EVO 113 Neutro. Введіть продукт як третій компонент після



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
БЕЗПЕКУ

Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПРИМІТКИ Збір даних при +23°C, 50% В.В. і відсутності вентиляції. Вони можуть відрізнятися в залежності від

конкретних умов будівництва.

Кольори і зображення продуктів є чисто орієнтовними і не обов'язково точно відповідають оригіналам.

Заповнювачі швів Starlike® EVO Finishes 4

перемішування каталізатора (частина B).

Рекомендується всипати повільно, оскільки ці добавки дуже леткі, їх слід змішувати за допомогою

низькошвидкісного дриля, щоб уникнути розсіювання продукту в навколишньому середовищі.

•  Не наносьте епоксидний розчин Starlike

®  
EVO, змішаний з компонентами Galaxy, Spotlight, Gold і Night

   Vision або з компонентами з серії Metallic Collection, на керамічні поверхні, схильні до контакту з

   агресивними хімічними речовинами, наприклад, на промислові підлогові покриття

•  Не змішуйте добавку Galaxy зі Starlike

®  
EVO Decor і FillGood EVO

•  Поводьтеся з добавками обережно, оскільки вони мають дуже низьку питому вагу і, отже, надзвичайно

   летючі

•  Якщо керамічна поверхня піддається впливу сонячного або штучного світла, ефекти, досягнуті за

   допомогою цих добавок, будуть більш помітні

ТАБЛИЦЯ
КОЛЬОРІВ
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Інформація та приписи, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому

досвіду. Не маючи можливості безпосередньо впливати на умови будівельних майданчиків і

виконання робіт, вони є загальними вказівками, які жодним чином не зобов'язують нашу 

компанію. Тому ми рекомендуємо виконати попередню пробу для того, щоб перевірити 

придатність продукту для передбачуваного використання, в будь-якому випадку, ті, хто має 

намір використовувати його, повинні визначити, чи підходить він для передбачуваного 

використання чи ні, і він бере на себе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті 

його використання.

ТОВ «Літокол Плюс»

м. Київ, Україна

вул. Маричанська, 18 

тел. (044)258-78-96 

ufficio@litokol.kiev.ua

www.litokol.ua
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