
ОПИС Система Starlike

®

 EVO + Defender EVO сертифікована як поверхня з чудовим захистом від бактерій та

вірусів.

Тести акредитованих незалежних лабораторій показують протимікробні властивості проти цвілі та бактерій,

таких як Escherichia Coli та Staphylococcus aureus, а також проти вірусів сімейства Coronavidae.

ПЕРЕВАГИ /
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Заповнювачі
швів

Defender EVO
ДОБАВКА ДЛЯ STARLIKE® EVO ДЛЯ ЗАХИСТУ ШВІВ ВІД
БАКТЕРІЙ І ВІРУСІВ.

Основні переваги Starlike®  EVO + Defender EVO:
•  Відмінний захисний ефект від вірусів та бактерій

•  Поверхня, захищена від розвитку мікробів, здатна вбити 99,9% бактерій через 24 години відповідно до

   ISO 22196 та 98,4% вірусного навантаження після 2 годин контакту відповідно до ISO 21702.

УПАКОВКА Упаковка 50 г (ящик 60 шт.)

Універсальний
Розчин Starlike

®  
EVO + Defender EVO - це ідеальне рішення для того, щоб зробити кожну плитку в нашому

будинку здоровою, піклуватися про наш будинок, про добробут і здоров'я нашої сім'ї.

Простота нанесення і очищення, широкий вибір кольорів і оздоблень: це лише деякі з багатьох плюсів, які

зробили систему Starlike

®  
EVO + Defender EVO ідеальним рішенням для будь-якого рішення в поєднанні з

усіма типами керамічної плитки і мозаїки.

Розчин Starlike

®  
EVO + Defender EVO має безліч областей застосування, такі як медичні установи,

аналітичні лабораторії, дитячі садки, школи, спортивні споруди, роздягальні, спортивні зали, громадські

басейни, їдальні, галузі промисловості та склади, спа-центри.

Спеціально для додання антибактеріальних властивостей епоксидним фугам Starlike

®  
EVO для

використання в лікарнях, лабораторіях, клініках тощо.

Антимікробний тест
Завдяки дослідницькій підтримці та сертифікації Університету Модени та Реджіо-Емілії, а також у співпраці з

незалежною акредитованою лабораторією ACCREDIA було продемонстровано, що поверхня Starlike

®  
EVO

+ Defender EVO захищена від бактеріальних навантажень, представлених основними Штамами

Стафілококу та Кишкової палички (зниження на 99,9% після 24 годин контакту).

Копію сертифіката про результати антимікробного тесту можна запросити в офісі Літокол Плюс.

Противірусний тест
Завдяки дослідженню, проведеному у співпраці з кафедрою фармкології біотехнології Болонського

університету в лабораторії мікробіології лікарні Сант'Орсола, компанія Litokol виявила, що поверхня,

отримана за допомогою системи Starlike

®  
EVO + Defender EVO, захищена від вірусних атак (знижує до 98%

навантаження SARS-CoV-2 (вірус, що викликає COVID-19) вже через 2 години контакту і надалі не

підтримує життєздатність).

Сьогодні це єдиний у своєму роді продукт на ринку.

Копію сертифіката про результати антивірусного тесту можна запросити в офісі Літокол Плюс.

ПРОПОРЦІЯ
ЗМІШУВАННЯ

Попередньо дозовані упаковки для упаковок Starlike

®  
EVO 2,5 кг.

Для упаковки Starlike

®  
EVO 5 кг використовуйте 2 попередньо дозовані упаковки Defender EVO.



ПРИГОТУВАННЯ
СУМІШІ

НАНЕСЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
БЕЗПЕКУ

Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ
ДАНІ

Зовнішній вигляд Густа рідина

Колір Білий

Митний код 34021300

Термін зберігання 24 місяці в оригінальній упаковці в сухому місці. Боїться

морозу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Консистенція розчину Тиксотропна паста

Час життя розчину Близько 60 хвилин

Ширина швів Від 1 до 15 мм

Нанесення Прогумований шпатель

Дозволені температури застосування Від +10°C до +30°C

Рекомендовані температури застосування Від +18°C до +23°C

Можливість неінтенсивного пішохідного руху 24 години

Уведення в експлуатацію 7 днів

Робоча температура Від -20°C до +100°C

Очищення обладнання З водою для свіжого продукту. Механічно до затверділого

продукту.

Витрата

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

конкретних умов будівництва.
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Змішайте каталізатор (частина B) з кольоровою пастою (частина A) Starlike

® 

EVO, упакованою у відро

вагою 2,5 кг, за допомогою електричного дриля, оснащеного змішувальною насадкою, до отримання

однорідного розчину без грудок.

Налийте третій рідкий компонент Defender EVO, попередньо дозований для упаковки Starlike

®  
EVO 2,5 

кг, і перемішайте електродрилем, оснащеним низькошвидкісним змішувальним гвинтом, до отримання

однорідної суміші.

Для нанесення див. технічну карту Starlike

®  
EVO.

•  Короткочасно перемішайте присадку Defender EVO в її упаковці, перш ніж додавати її у вже

      каталізований епоксидний герметик

•  Переконайтеся, що вилито весь вміст упаковки

•  Defender EVO попередньо дозований для упаковки Starlike

®  
EVO 2,5 кг. У разі упаковки Starlike

®  
EVO

 
 

 вагою 5 кг внесіть дві упаковки добавки Defender EVO по 50 грам

•  Не використовуйте продукт для нанесень, не вказаних у цій технічній карті продукту

•  У сумнівних випадках проконсультуйтеся з відділом технічної підтримки компанії Літокол Плюс

2 упаковки Defender EVO (100 г): 1 відро Starlike EVO по 5 кг

1 упаковка (50 г) Defender EVO: 1 відро Starlike EVO 2,5 кгПропорція змішування

Пропорція змішування

ФОРМУЛА РОЗРАХУНКУ ВИТРАТИ: 

(A+B) / (AxB) x C x D x1,55 = кг\м

2

A = довжина плитки (мм),  B = ширина плитки (мм) 

C  = товщина (мм), D = ширина шва (мм)

Для розрахунку витрати відповідно до формату плитки і 

розміру швів, будь ласка, зверніться до калькулятора 

продукту, доступного на сайті www.litokol.ua
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Інформація та приписи, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращомудосвіду. 

Не маючи можливості безпосередньо впливати на умови будівельних майданчиків івиконання 

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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