
STARLIKE EVO®

ЕПОКСИДНА ДВОКОМПОНЕНТНА ДЛЯ УКЛАДАННЯ
ВСІХ ВИДІВ ПЛИТКИ, МОЗАЇКИ ТА ЗАТИРАННЯ

ШВІВ ШИРИНОЮ ВІД 1 ДО 15 ММ

ОПИС
Двокомпонентна кислотостійка речовина.
Компонент А - пастоподібна речовина з суміші епоксидних смол, 
кремнієвих наповнювачів і добавок. Упакований в пластикове відро. 
Компонент В - каталізатор органічного походження. Упакований в 
пакет, який вкладається в відро з компонентом А.
ПЕРЕВАГИ
• Яскраві насичені кольори
• Легко наносити і прибирати
• Бактеріостатичний продукт, що запобігає ріст грибків і плісняви.
• Стійкий рівномірний колір
• Повна водонепроникність
• Не забруднюється
• Повна відсутність тріщин після висихання
• Стійкий до деформації та стирання
• Висока механічна міцність та еластичність
• Стійкий до кислот і агресивних хімічних речовин
• Висока адгезія до різних основ
• Морозостійкий
• Стійкий до різких перепадів температур
• Продукт з дуже низьким виділенням летких органічних сполук, 
відповідає класу А + (French Regulation)
• На відміну від інших епоксидних речовин, представлених на ринку, 
каталізатор (компонент В) Starlike® ЕVО не викликає корозію і не є 
небезпечним для навколишнього середовища.
• Starlike® ЕVО не класифікується як небезпечний вантаж і тому 
звільняється від транспортних обмежень (класи ADR-ADN-IMDG-
IATA).
КЛАСИФІКАЦІЯ ПО ЕN 13888
Starlike® ЕVО: клас RG
КЛАСИФІКАЦІЯ ПО ЕN 12004
Starlike® ЕVО: клас R2Т
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Призначений для затирання швів від 1 до 15 мм і укладання будь-
якого виду керамічної плитки та мозаїки під час внутрішніх і зовнішніх 
облицюваннях, наприклад:
• облицювання стін і підлог 
• облицювання робочої зони кухні
• підлоги з підігрівом
• тераси і балкони
• ванні кімнати і душові кабіни
• сауни, турецькі лазні
• басейни і резервуари з термальною або морською водою
• укладання та затирання мозаїки в басейні на основі з гідроізоляцією, 
виконаною за допомогою матеріалів Aquamaster, Elastocem або 
СоverfIеx.
Рекомендується для поверхонь, що піддаються контакту з агресивними 
хімічними речовинами (див. таблицю хімічної стійкості), підходить для 
приміщень харчової промисловості та громадського харчування:

• кондитерські  
• сироварні
• м’ясокомбінати
• пивзаводи
• молокозаводи
• виноробні
• олійниці
Starlike® EVO може застосовуватися для безпосереднього контакту з 
харчовими продуктами (за необхідності, висновок про випробування 
можна отримати у технічному офісі ТОВ «Літокол Плюс»). 
Застосовується для всіх видів плитки та мозаїки:
• керамічна плитка, керамограніт
• клінкер
• скляна, металева, дерев’яна мозаїка
• натуральний камінь, мармур, граніт
• кам’яна мозаїка
• агломерати, булижники
• склоблоки
Також Starlike® EVO застосовується у якості кислото- і лугостійкого клею 
для укладання керамограніту і хімічностійкої плитки у приміщеннях, до 
яких пред’являються високі вимоги із стійкості до агресивних хімічних 
речовин.
ПІДГОТОВКА ШВІВ
Необхідно переконатися, що клей або розчин, використаний під 
час укладання плитки, затвердів і повністю висох. Шви повинні бути 
очищені від пилу і залишків клею мінімум на 2/3 товщини плитки.
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ
Співвідношення розведення:
Компонент А - 93,7 частин ваги + Компонент В – 6,3 частин ваги (обидва 
компоненти розфасовані у необхідній пропорції)
Для отримання розчину вилити абсолютно весь компонент В 
(каталізатор) у компонент А (паста). Ретельно перемішати суміш 
електродрилем зі спеціальною насадкою до отримання однорідного та 
одноколірного розчину без грудочок. Для запобігання нерівномірному 
замісу рекомендується зішкребти за допомогою шпателя або кельми 
розчин зі стін і дна відра та повторно перемішати. Не рекомендується 
замішувати розчин вручну.
Час життя розчину близько 60 хвилин за температури + 23°С
Добавка глитерів
У разі використання добавок Spotlight, Gold, Саlаху і Night Vision 
додайте продукт в якості третього компонента після змішування 
каталізатора (компонент В). Рекомендується насипати повільно і 
розмішувати дрилем на низьких оборотах, щоб уникнути розсіювання 
продукту в повітрі, оскільки ці добавки дуже леткі.
Колекція металік
Для отримання затирання з металізованим ефектом Platinum, Shining 
Gold, Bronze, Соррег і Rusty, відповідні добавки варто змішувати тільки 
з нейтральним Starlike® EVO 113. Додайте продукт у якості третього 
компоненту після змішування пасти з каталізатором (компонент В). 
Рекомендується насипати повільно і розмішувати дрилем на низьких 
оборотах, щоб уникнути розсіювання продукту в повітрі, оскільки ці 
добавки дуже леткі.



STARLIKE EVO®

ЗАСТОСУВАННЯ У ЯКОСТІ ЗАТИРАННЯ

Заповнити шви розчином, на всю глибину розподіляючи його 
спеціальним гумовим шпателем (арт. 136В12SG або арт. 13695х245С). 
Надлишки матеріалу видаляються тим же шпателем.

На час роботи та твердіння продукту у значній мірі впливає зовнішня 
температура повітря. Оптимальна температура нанесення становить 
від +18 до + 23°С. У таких умовах продукт являє собою м’яку пасту, що 
легко наноситься, з часом життя близько 60 хвилин.

За низьких температур (+ 12-14°С) застосування, продукт стає в’язким 
і важко наноситься, також у значній мірі збільшується час тужавіння.

В умовах високих температур робочий час продукту значно знижується, 
тому необхідно розподіляти його якомога швидше.

ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНІ
Очищення поверхні необхідно здійснювати, поки продукт не затвердів, 
і якомога раніше після заповнення швів, слідкуючи за тим, щоб 
матеріал не вимивався з швів.
Очищення можна проводити як ручним способом, так і за допомогою 
монощітки, використовуючи повстяні насадки.

Ручний спосіб
Змочити оброблену поверхню чистою водою. Виконати попередню 
очистку білою повстю (109GВNС), виконуючи кругові рухи за і проти 
годинникової стрілки, затираючи при цьому краї швів і, одночасно, 
видаляючи надлишки матеріалу з облицьованої поверхні. Потім 
очистити поверхню губкою з жорсткої целюлози (арт. 291 ОvаIе або 
134G0001) до отримання гладких і закритих швів, прибираючи залишки 
води і матеріалу.
Для полегшення очищення рекомендується використовувати два 
повних відра з водою, одне для ополіскування повсті і губки, тобто 
збору брудної води, а друге – з чистою водою для кінцевого прибирання 
поверхні. Повсть і губка замінюються по мірі їх просочування розчином.
Решта розводів на поверхні плитки видаляються через 24 години 
(коли матеріал затвердів) за допомогою спеціальних миючих засобів 
Litonet EVO, Litonet Gel EVO або Litonet Рrо.

Очищення за допомогою монощітки
Після видалення надлишків розчину рясно покрити поверхню водою. 
Почати очищення монощіткою, оснащеної білою повстю (арт. 248В). 
Видалити з поверхні емульсію, що утворилася з води та затирання 
за допомогою гумової швабри (арт. 139). Повстяний диск змінювати 
у міру забруднення. Решта розводів на поверхні плитки видаляються 
через 24 години (коли матеріал затвердів) за допомогою спеціального 
миючого засобу Litonet EVO.

Використання Litonet ЕVО для прибирання розводів
Розподілити Litonet EVO, Litonet Gel EVO або Litonet Pro по поверхні 
за допомогою білої повсті (арт. 109GВNС). Залишити на 15-30 хвилин 
для реакції, після чого повторно протерти поверхню білою повстю 
(арт. 109GВNС) або, якщо використовується монощітка, застосовуючи 
(арт. 248В) насадку повсть.
Наприкінці роботи необхідно ретельно ополоснути поверхню водою 
і витерти насухо чистою, сухою бавовняною тканиною, не чекаючи 
випаровування води, оскільки це може призвести до утворення 
розводів.

ЗАСТОСУВАННЯ У ЯКОСТІ КЛЕЮ
Попередня перевірка основи
Перед укладанням перевірте, щоб основи були чистими, без ділянок, 
що  гримлять, досить сухими і міцними, рівними за висотою, і щоб 
вони мали достатню механічну міцність залежно від призначення 
використання.

Нанесення
Нанесіть суміш товщиною близько 1 мм на основу за допомогою 
гладкої частини шпателя і відразу після цього зубчастою стороною 
шпателя сформуйте гребінчастий шар. Зубці шпателя повинні бути 
обрані відповідно до розміру матеріалу для укладання.
Укладайте матеріал з хорошим тиском. У разі підлог, що піддаються 
інтенсивному руху або басейнів, укладайте плитку методом подвійного 
нанесення, щоб не залишати порожнеч між основою і плиткою. 

УВАГА

• Не додавати у продукт воду, розчинники та інші матеріали.
• Найкраща температура для нанесення продукту від + 18°С до + 23°С.
• Уникайте нанесення продукту в умовах низьких температур (менше + 
12°С) або високої вологості навколишнього середовища, щоб уникнути 
карбонізації поверхні, яка може змінити однорідність кольору.
• Оперативно видаляйте залишки продукту з поверхні плитки, оскільки 
після тужавіння його можна видалити тільки механічним способом, з 
серйозними ризиками для кінцевого результату роботи.
• Змішуйте обидва компонента правильно (А + В).
• Часто змінюйте воду для прибирання.
• Змінюйте повсть і губку, якщо вони просякнуті продуктом.
• Не наступайте на свіжозатерту поверхню, щоб не вимазати підлогу 
залишками епоксидної смоли.
• Не використовуйте тканини з ворсом для прибирання матеріалу, 
оскільки вони можуть змінити зовнішній вигляд і колір затирання. 
Застосовувати спеціальні губки з целюлози (арт. 291 ОvаIе, 291 Epoxy 
або 134G0001).
• Остаточне прибирання за допомогою Litonet EVO, Litonet Gel 
EVO або Litonet Pro можна виконувати через 24 години (коли продукт 
вже затвердів).
• Не накривайте свіжозатерту поверхню листами або іншими 
матеріалами, щоб уникнути утворення конденсату, що спричинить 
проблеми при полімерізації смоли. Зачекайте щонайменше 48-72 
години, залежно від температури, перш ніж захищати поверхню 
дихаючими матеріалами. Час очікування збільшується при більш 
низькій температурі (менше 23 °С)
• Під час затирання натурального каменю необхідно провести 
попередній тест, щоб перевірити можливе поглинання епоксидної 
смоли плитами. Можливе формування темного ореолу на краях плит, 
який після неможливо видалити. Ця проблема зазвичай виникає на 
світлих сортах мармуру. У цих випадках рекомендується звернутися у 
технічний відділ Літокол.
• Продукт не можна використовувати для резервуарів з агресивними 
речовинами, для яких допустимо тільки періодичний контакт (див. 
таблицю хімічної стійкості).
• Керамічна плитка, що має фактурну поверхню з ефектом дерева, 
може викликати проблеми з видаленням залишків і розводів. У цих 
випадках рекомендується провести попередній тест або звернутися у 
технічний відділ Літокол.
• Використання відбілювача не рекомендується для догляду та 
очищення поверхонь, покритих Starlike® ЕVО. Це може призвести до 
пожовтіння шва, особливо помітного на світлих тонах.
• Не використовуйте агресивні миючі засоби протягом перших 5 днів 
після затирання швів.
• Під час очищення поверхні слідкувати за тим, щоб вода для 
прибирання не потрапляла у ще не затерті шви.
• Не використовуйте добавки Spotlight, Gold, Galaxy, а також затирання 
з колекції металік (Platinum, Shining Gold, Bronze, Сорреr і Rusty) для 
зовнішніх робіт (тераси, балкони, фасади, басейни тощо), оскільки 
вони нестійкі до ультрафіолетового випромінювання.
• Не додавати Litonet EVO, Litonet Gel EVO або Litonet Pro у воду для 
прибирання свіжозатертих швів, це може призвести до зміни кольору.
• Не використовуйте продукт з метою, не передбаченою в цьому 
технічному описі.

ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ
• ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ



STARLIKE EVO®

Співвідношення змішування Компонент А - 93,7 вагових частин
Компонент В - 6,3 вагових частин
 

Консистенція Пастоподібна
Термін життя розчину Близько 60 хвилин за температури +23°С
Допустима температура застосування Від +10°C до +30°C

Рекомендована температура 
застосування Від  +18°C до +23°C

Питома вага розчину 1,55 кг/л
Час очікування між укладанням і 
початком затирання На клей стандартного 

тужавіння
На клей швидкого 

тужавіння На розчин

Підлогове облицювання 24 години 4 години 7-10 днів

Настінне облицювання 24 години 4 години 2-3 дня

Початок ходіння Через 24 години за температури +23°С
Через 3 дня за температури +15°С

Початок експлуатації Через 5 днів за температури +23°С
Через 10 днів за температури +15°С

Температура експлуатації Від -20°C до +100°C
Ширина шва Від 1 до 15 мм
Витрата (у якості затирання)

Формат плитки 
(мм)

Ширина шва (мм)
1,5 2 3 4 5 7 10

10х10х4 1,86 2,48
10х10х10 4,65 6,20
15х15х4 1,24 1,65
15х15х10 3,10 4,13
15х30х8 1,86 2,50
20х20х3 0,70 0,93 1,40 1,86 2,33 3,26 4,65
23х23х8 1,62 2,16 3,2 4,3 5,39 7,55 10,78
25х25х10 1,86 2,48 3,7 5 6,20 8,68 12,40
50х50х4 0,37 0,50 0,7 1 1,24 1,74 2,48
50х50х10 0,93 1,24 1,9 2,5 3,10 4,35 6,20
100х100х8 0,37 0,50 0,74 0,99 1,24 1,74 2,48
125х240х12 0,34 0,45 0,68 0,91 1,13 1,58 2,26
150х150х6 0,18 0,24 0,36 0,48 0,61 0,85 1,21
150х150х8 0,25 0,33 0,50 0,66 0,83 1,16 1,65
200х200х8 0,19 0,25 0,37 0,50 0,62 0,87 1,24
250х330х8 0,13 0,17 0,026 0,35 0,44 0,61 0,87
300х300х8 0,12 0,17 0,25 0,33 0,41 0,58 0,82
300х600х10 0,12 0,16 0,23 0,31 0,39 0,54 0,78
400х400х10 0,12 0,16 0,23 0,31 0,39 0,54 0,78
400х400х10 0,12 0,16 0,23 0,31 0,39 0,54 0,78
600х600х10 0,08 0,10 0,15 0,20 0,26 0,36 0,51

Витрата (у якості клею) 1,6 кг/м. кв. Рекомендований зубець шпателя 4 мм

ВЛАСТИВОСТІ

Стійкість до стирання ≤ 250 мм3

Цветовая гамма Class Cold Class Warm Glam Metallic 

100 Екстра білий
102 Білий лід
105 Титановий 
110 Сірий перламутр 
115 Сірий шовк 
120 Свинець 
125 Сірий цемент 
130 Ардезія 
140 Графіт 
145 Чорний

200 Аворіо 
202 Натурале 
205 Травертин 
208 Пісочний 
210 Сіро-бежевий 
215 Тортора 
225 Табако 
230 Какао 
232 Кора дерева 
235 Кава

300 Пастельно-голубий
310 Сіро-голубий
320 Кариби
330 Васильковий
340 Денім
350 Сапфір
400 Шавлія
410 Смарагд
420 Зелена трава
430 Зелена сосна

500 Пудровий
530 Аметист
550 Червоний 580Те-
ракота
600 Жовта ваніль

Platinum
Shining Gold
Bronze
Copper
Rusty

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Зовнішній вигляд Компонент А: густа паста

Компонент В: густа рідина



STARLIKE EVO®

Механічна стійкість на вигин через 28 
днів у стандартних умовах ≥ 30 Н/мм2

Механічна стійкість на стискування через 
28 днів у стандартних умовах ≥ 45 Н/мм2

Усадка ≤ 1,5 мм/м

Водопоглинання через 4 години ≤ 0,1 г

Адгезія при зрізі (ЕN 12003):
- початкова
- після занурення в воду
- після термічного шоку

≥ 2 Н/мм2

≥ 2 Н/мм2

≥ 2 Н/мм2

СТРОК І УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 24 месяца в оригинальной упаковке в сухом месте при t не ниже +8 °C

УПАКОВКА Пластикове відро  1 кг            Піддон: 200 шт. - 200 кг
Пластикове відро  2,5 кг         Піддон: 175 шт. - 437,5 кг   
Пластикове відро  5 кг            Піддон: 100 шт. - 500 кг                            

                                                                                                    

ТАБЛИЦЯ ХІМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ

Наведена нижче таблиця, являє собою резюме випробувань хімічної стійкості, проведених 
відповідно до нормативів UNI ЕN 12808-1.
ХІМІЧНА СТІЙКІСТЬ КЕРАМІЧНОГО ОБЛИЦЮВАННЯ, ЗАТЕРТОГО ЗА ДОПОМОГОЮ STARLIKE® 
ЕVО. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: ПРОМИСЛОВІ ПІДЛОГИ

Продукт Умови використання

Група Назва Концентрація
 %

Продолжительный контакт Тимчасовий
контакт24 

часа
7 

дней
14 

дней
28 

дней

Ки
сл

от
и

Оцтова кислота
2,5 + + + + +
5 + + + (+) +

Соляна кислота 37 + (+) (+) (+) +
Лимонна кислота 10 + + + + +

Молочна кислота
 

2,5 + + + + +
5 + + + + +

10 + + + + +

Азотна кислота
25 + + + (+) +
50 + - - - +

Олеїнова кислота чиста + + + + +

Сірчана кислота
1,5 + + + + +
50 + + + + +
96 - - - - -

Винна кислота 10 + + + + +

Лу
ги

Розчин аміаку 25 + + + + +
Каустична сода 50 + + + + +
Гідрохлорид натрію актив. хлор >10 + + + + +
Гідроксид калію 50 + + + + +

Н
ас

ич
ен

і 
ро

зч
ин

и 
20

°С

Хлорид кальцію + + + + +
Хлорид натрію + + + + +

Цукор + + + + +

Ф
ер

м
ен

та
-

ти
вн

і м
ию

чі
 

за
со

би

Чистячий засіб  1 в 4 % + + + (+) +

Чистячий засіб  2 в 5%
+ + + + +

Го
рю

че
- 

см
аз

оч
ны

е 
м

ат
ер

иа
лы

Бензин, паливні суміші + + + + +
Терпентин (скипидар) + + + + +
Дизельне паливо + + + (+) +
Оливкова олія, 1-й віджим + + + + +
Мастило + + + + +

Ро
зч

ин
ни

ки

Ацетон + + + - +
Етиленгліколь + + + + +
Етиловий спирт (+) (+) (+) (+) (+)

Перекис водню
10 + + + + +
25 + + + + +

Умовні позначення:

+ Висока стійкість (+) Хороша стійкість, можлива 
зміна кольору - Низька стійкість


