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Starlikes nye formler modvirker effektivt den 
gradvise gulning af fugerne, der skyldes UV-
strålerne, beskytter farvestabiliteten, selv un-
der de strengeste forhold, og bevarer fugens 
tekniske egenskaber og udseende.

PATENTED

DEN FØRSTE
FUGEMASSE
MED SOLBESKYTTELSE

Den eneste patenterede UV-bestandige epoxy fuge-
masse. Certificeret af Universiteterne i Modena og 
Reggio Emilia.



Prøver viser, at den nye LITOCHROM STARLIKE® formel giver maksimal 
resistensgrad over for gulning og ældning, som skyldes UV-eksponering og 
vejrforhold, og at dens egenskaber og udseende bevares i tiden, selv under 
de strengeste eksperimentelle omgivelsesbetingelser.

Af disse årsager kan den betegnes “UV-RESISTANT”.  

Alle Starlike-seriens farver er UV-bestandige, både til udendørs og in-
dendørs brug.

ABSOLUT HVID
	Ekstremt ren og lysende hvid tone 
	Ny UV-Resistant formel, også ideel til udendørs brug. 
	Meget glat og skinnende overflade 
	Fugebredde mellem 1 og15 mm



	 Smudsafvisende og vandafvisende.
	 Forebygger udbredelsen af svamp og mug.
	 Ideel til at forny forældede fuger.
	 Revner ikke
	 Meget modstandsdygtig overfor syrer og aggre-
sive kemiske stoffer.
	 Særdeles let og hurtig at applikere og rengøre, 
også hvis det anvendes på industrigulve med 
skridsikre fliser af typen R12 og R13.
	 Foruddoseret



EGNET TIL
FUGNING AF 

	GRESR PORCELLANATO

	KLINKER

	GLASMOSAIKKER 

	METALMOSAIKKER

	NATURSTEN 

	KUNSTSTEN

	TRæ

	SINGELS

	GLASMURSTEN



EGNET TIL LæGNING 
OG OpSæ
NING AF GULVE OG 
FLISEBEKLæDNING I

	bAdEVæRELSER 
	bRUSEKAbINER 
	SVøMMEbASSINER
	KURbAdE
	SAUNE



EGNET TIL DIREKTE KONTAKT
MED LEVNEDSMIDLER

SæRLIG VELEGNET TIL bRUG I FødEVARERUM: 
	MEjERIER
	OLIEMøLLER
	VINKæLdRE
	KøddISKE
	KøKKENbORdE I RESTAURANTER 
	OG bAGERIER/KONdITORIER
  



Ved at tilsætte FINITURE 
SPECIALI til grundfarver-
ne opnår man 103 nuan-
cer til et utal af kreative 
udformninger.

Perfekt farvematchende fugemasser, profiler og silikone: 
det eneste integrerede farvesystem, der forbedrer mon-
teringen af ethvert materiale.

3 kollektioner 103 færdigbehandlinger          

Starlike Colour SYSteM  



Cementstuk
Vandtæt.

Varige, regelmæssige farver
 uden forvitring. 

Smudsafvisende.

Litochrom Starlike
Ikke vandtæt.

 
Uregelmæssige farver. 

Kan blive plettet.



Antibacterial
DefenderDefender

STARLIKE

99,9%
  di abbattimento delle 
      cariche batteriche    

DEN FØRSTE ANTIBAKTERIELLE EpOXYFUGEMASSE TIL 
FUGNING AF KERAMISKE FLISER

 99,9% bakteriedræbende. 

 Giver vedvarende beskyttelse mod bakterier. 
Rengøring med et almindeligt desinfektionsmiddel eliminerer øjeblikkeligt 
bakterierne, men enhver form for kontakt er nok til, at overfladen igen bliver 
kontamineret.                            

 den aktive, antibakterielle beskyttelse er indlejret i fugemassen og virker 
ved at eliminere bakterierne ved direkte kontakt, både i lys og mørke.
de traditionelle cementbaserede fugemasser er derimod porøse og absor-
berer derfor lettere snavs, som er vanskeligt at vaske væk, hvilket reducerer 
fugens antibakterielle egenskaber. 

 Egnet til direkte kon-
takt med levnedsmidler.

 Sammen med anti-
bakterielle fliser giver 
fugemassen en vedva-
rende antibakteriel 
overflade, der fuldt ud 
opfylder de funktionelle 

behov i omgivelser med høje hygiejnekrav, såsom: 
sundhedsstrukturer, analyse- og forskningslaborato-
rier, vuggestuer, skoler, sportsfaciliteter, 
omklædningsrum, bruserum i fitnesscentre, 
offentlige svømmehaller, private og kollekti-
ve køkkener, kantiner, landbrugs- og fødeva-
reindustri og -butikker, kursteder mv.



Prøven påviste tydelige antibakterielle egenskaber, idet fu-
gemassen viste sig at være 99,9% bakteriedræbende. 

dette gør, at den fuldt ud opfylder de funktio-
nelle behov i omgivelser med høje hygiejnekrav.

 
   









    




 








 
















       

CAMPIONE 

 

Descrizione/nome commerciale: LITOCHROM STARLIKE
® DEFENDER 

Tipologia: Fugante per la posa e la stuccatura di pavimenti e rivestimenti ceramici.  

Matrice: Epossidica 

Data di produzione: 18/01/2011 

Data di ricevimento: 20/01/2011 

Committente: LITOKOL S.p.a. 

Test richiesti: Caratterizzazione analitica e verifica attività antibatterica 

Specie batteriche saggiate: Staphylococcus aureus ATCC 6538 - Escherichia Coli ATCC 25922 

Sede dei test:  Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

 Laboratorio 3A sas di Cerchiari Manuele & C. 

 
 ESECUZIONE PROVA 

 

Il materiale fugante in oggetto, dopo una accurata caratterizzazione analitica, per evidenziarne le 

proprietà di adesione secondo le norme EN 13888 (Classe: RG – per gli stucchi reattivi) ed EN 12004 

(Classe: R2T – per gli adesivi reattivi), resistenza ad attacco chimico secondo la norma EN 12808-1, 

adesione e resistenza all’ invecchiamento secondo la norma DIN‐EN‐ISO 11341/A, è stato sottoposto alla 

caratterizzazione della attività antibatterica con differenti metodi analitici, tramite un Laboratorio esterno 

certificato (ACCREDIA), con valutazioni incrociate tramite una specifica metodica sviluppata in 

collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sezione di Microbiologia ed il laboratorio 

esterno. 

 
ESITO 

 

Il campione ha mostrato evidenti doti antibatteriche, raggiungendo valori di abbattimento delle cariche 

batteriche fino al 99,9%; questo caratterizza il prodotto analizzato come perfettamente compatibile con i 

bisogni funzionali di ambienti ad elevati requisiti igienici. 


      

 
       

          



DEN NYE LØSNING TIL FUGNING AF 
GENNEMSIGTIGE OG KUNSTNERISKE 
GLASMOSAIKKER

Crystal

den specielle sammensætning, baseret på inerte 
glaskugler, gør, at produktet “optager” de tran-
sparente glasflisers farve og derved ændrer sig 
afhængigt af deres farve. 



 Fugemasse baseret på inert materiale bestående af glaskugler.

 designet til fugning af transparente og kunstneriske glasmo-
saikker.

 de transparente fuger opta-
ger glasstykkernes farve.

 de bedste æstetiske effekter 
opnås på transparente støtter, 
såsom baggrundsbelyst plexi-
glas.
I dette tilfælde bliver mosaikken 
klæbet med transparent eddi-
kesyre silikone.
de finkornede glaskugler giver 
en glattere finish end Starlike 
farverne. 

 Specifikt produkt til fugning 
af kunstneriske mosaikker, som, 
da det er semi-transparent, ikke 
ændrer mosaikkens nuancer, 
men antager en neutral tone, 
der ikke forstyrrer billedet.



Decor
DEKORATIV pLANSpARTLER
TIL BEKLæDNINGER.

Hvis additivet dECOR tilsættes forsegleren Starlike, kan 
man opnå en cement der let kan anvendes til planspart-
ling.

det er således muligt at beklæde væggene med det 
samme materiale og den samme farve som fugemassen 
og skabe farvekombinationer mellem flisebeklædnin-
ger, som er fuget med Starlike og de omkringliggende 
vægge.



LITOLUX
I omgivelser som let kommer i kontakt med 
snavs eller væsker (f.eks. kaffe, vin, olie osv.) 
kan man yderligere beskytte overfladen med 
efterbehandlingsvoksen LITOLUX, som er 
polyuretanbaseret. 



FORBEREDELSE
LITOCHROM STARLIKE® - AppLIKATIONSMåDER

TILSæTNING AF ADDITIVERNE

1 2 3
De SPECIELLE EFTERBE-
HANDLINGER kan tilsættes for-
segleren Starlike for at opnå 
specielle, enestående effekter.

Disse additiver findes i separte 
pakninger og er foruddoserede 
til en spand på 5 kg Starlike.

Hæld forsigtigt additivet på 
massen og bland langsomt 
indtil den er ensformigt fordelt.

1 2
Hæld katalysatoren som er pla-
ceret inden i bøtten på massen. 
Det anbefales at anvende hele 
indholdet af katalysatoren.

Bland ved hjælp af en bore-
maskine med rørekrog indtil 
massen er homogen og uden 
klumper. Bunden og siderne af 
spanden skrabes med en spartel 
eller en mureske for at undgå, at 
der sidder rester af produktet, 
som ikke er katalyseret.

ANBEFALET UDSTYR

Art. 104/ G

Art. 109/ G

Art. 131/ G Litonet  - Litonet Gel

ANVENDELSE SOM KLæBER:

1 2 3
Litochrom STARLIKE kan også 
anvendes som klæber.

Det tilrådes især ved opsæt-
ning af glas- og/eller metal-
mosaikker hvor det pga. mate-
rialets begrænsede tykkelse er 

svært at udføre fugningen med 
en farve, som er forskellig fra 
klæberen.

New
Formula
Universal



ANVENDELSE SOM FORSEGLER:

SLUTRENGØRING

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Fugemassen påføres ved hjælp 
af den specielle grønne fuge-
spartel (Art. 104/G) med dia-
gonale bevægelser i forhold til 
fugernes retning.

Fjern den overskydende masse 
med fugespartlen.

Rengør og finpuds der hvor 
massen stadig er blød.
Forinden gøres overfladen våd 
med rent vand.

Der udføres en første rengøring 
med hvidt, vådt filt (Art. 109/G) 
med roterende bevægelser så 
massen slutter helt til flisernes 
kanter og den overskydende 
forsegler fjernes.

Rengøringen gentages med 
en hård svamp i sweepex (Art. 
131/G) indtil overfladen er glat 
og uden huller i massen mellem 
fliserne. Under rengøringen skif-
tes vandet ofte ud og filten og 
svampen skylles, når der hænger 
forseglermasse ved.Eventuelle 
pletter eller gennemsigtige for-
seglerrester kan fjernes fra fli-
serne efter ca. 

Litonet eller Litonet Gel smøres 
på overfladen som skal 
rengøres ved hjælp af et stykke 
hvidt filt. 

Lad produktet virke i 15-30 mi-
nutter.

Derefter renses overfladen med 
hvid filt eller en skurebørste.

Skyl med rent vand. Tør straks op med en ren og tør 
klud uden at lade vandet tørre 
på overfladen.

Eventuelle pletter eller gen-
nemsigtige forseglerrester kan 
fjernes fra fliserne efter ca. 24 
timer med et dertil beregnet 
rengøringsmiddel: LITONET (til 
gulve) eller LITONET GEL (til 
vægge)

New
Formula
Universal

New
Formula
Universal



TILSæTNING AF ADDITIVERNE

1 21 2 3

FORBEREDELSE

Hæld katalysatoren som er pla-
ceret inden i bøtten på massen.
Det anbefales at anvende hele 
indholdet af katalysatoren.

Tilsæt additivet Starlike De-
cor som er foruddoseret til en 
pakning på 2,5 kg Starlike.

Bland ved hjælp af en bore-
maskine med rørekrog indtil 
massen er homogen og uden 
klumper. Bunden og siderne af 
spanden skrabes med en spartel 
eller en mureske for at undgå, at 
der sidder rester af produktet 
som ikke er katalyseret.

De SPECIELLE EFTERBE-
HANDLINGER kan tilsættes for-
segleren Starlike for at opnå 
specielle, enestående effekter.
Anvend ikke farverne Bianco 
Assoluto C.470, Bianco Ghiac-
cio C.270 og additivet Galaxy til 
Starlike Decor produkterne.

Hæld forsigtig additivet på mas-
sen og bland langsomt indtil den 
er ensformigt fordelt.

3 4 5

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

1 2
Absorberende underlag, såsom 
råt, cementbaseret puds, beton, 
gipsplader eller letvægtspane-
ler, skal behandles med PRIMER 
C. Eksisterende maling eller lak, 
inklusiv underliggende finish, 
overfladefinish baseret på kalk, 
cement eller gips påført i tyndt 
lag, skal fjernes, og underlaget 
behandles med Primer C.

Kom hele indholdet af hærde-
ren DECOR PRIMER komponent 
B i spanden med DECOR PRI-
MER komponent A (hvid masse) 
og bland ved hjælp af en bore-
maskine med rørekrog, indtil 
massen er ensartet og uden 
klumper.

Hvis produktet skal anvendes 
på råt, cementbaseret puds, 
beton, gips- eller letvægtspa-
neler, påføres DECOR PRIMER 
med en stålmurske i et ensartet 
lag på cirka 1 mm direkte på 
overfladen, der er forbehandlet 
med Primer C. 

Ved anvendelse oven på eksi-
sterende keramik eller mosaik 
påføres DECOR PRIMER, efter 
at underlaget er blevet rengjort 
med alkohol, 2 gange med min-
dst 24 timers mellemrum for 
at opnå en samlet, dækkende 
tykkelse på mindst 2 mm.

Når første lag er hærdet, dvs. 
mindst 24 timer efter påførslen, 
slibes med lyst sandpapir, 
manuelt eller med en ryste-
pudser, for at fjerne eventuelle 
ujævnheder og opnå en glat 
overflade. Slibestøvet skal fjer-
nes, inden der påføres STARLI-
KE DECOR.

STARLIKE DECOR - AppLIKATIONSMåDER



ANVENDELSE TIL pLANSpARTLING

BESKYTTELSE

1 2

Art. 103/ G
Frattone in plastica

DECOR PRIMER

LITOLUX
LITOLUX EXTRA
Cera di finitura

ANBEFALET UDSTYR

SKY effekt
påfør et enkelt, meget tyndt lag STAR-
LIKE DECOR med en glat plasticspartel. 
Vær opmærksom på ikke at efterla-
de ujævnheder eller tydelige spor af 
spartlen i påsmøringen.
Påfør endnu et lag efter cirka 24 timer.

DÆKKENDE effekt
man kan påføre mindst 3 eller flere lag 
med plastikspartelen med mindst 24 
timers afstand for at opnå en mere en-
sartet effekt.

SPARTLET effekt
påfør et uregelmæssigt lag Starlike De-
cor med en glat spartel.
I dette tilfælde er det uregelmæssighe-
derne, der kendetegner dekorationen.

RANDOM effekt
påfør et uregelmæssigt lag Starlike 
Decor med en glat spartel og slib ure-
gelmæssighederne, når det er hærdet. 
Påfør herefter et meget tyndt lag af 
samme farve, eller en hvilken som helst 
anden ønsket farve, med en gummi-
spartel.

LITOLUX eller Litolux Extra kan påføres i 
et ensartet og tyndt lag direkte på over-
fladen med en korthårsrulle for at opnå 
god beskyttelse og et smukt skinnende 
resultat. 

Ved at påføre et enkelt lag LITOLUX 
eller LITOLUX EXTRA bliver overfladen 
mere smudsafvisende, finishens farve 
genopfriskes og eventuelle additiver 
fremhæves af den transparente og 
skinnende film på overfladen.



Litokol spa - Via Falcone 13 - Rubiera (RE) - Italy
Tel.+39.0522.622811 - Fax +39.0522.620150

info@litokol.it - www.litokol.it
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Rækkeevne som Forseglere    kg / m2

Fliser
(mm)

Fuger (mm)

1,5 2 3 4 5 7 10

10x10x4 1,40 1,86

10x10x10 4,65 6,20

15x15x4 0,8 1,7

15x15x10 2,1 4,1

15x30x8 1,2 2,5

20x20x3 0,70 0,93 1,40 1,86 2,33 3,26 4,65

23x23x8 1,1 2,2 3,2 4,3 5,4 7,5 10,8

25x25x10 1,2 2,5 3,7 5 6,2 8,7 12,4

50x50x4 0,2 0,5 0,7 1 1,2 1,7 2,5

50x50x10 0,6 1,2 1,9 2,5 3,1 4,3 6,2

100x100x8 0,37 0,50 0,74 0,99 1,24 1,74 2,48

125x240x12 0,34 0,45 0,68 0,91 1,13 1,58 2,26

150x150x6 0,18 0,24 0,36 0,48 0,61 0,85 1,21

150x150x8 0,25 0,33 0,50 0,66 0,83 1,16 1,65

200x200x8 0,19 0,25 0,37 0,50 0,62 0,87 1,24

250x330x8 0,13 0,17 0,26 0,35 0,44 0,61 0,87

300x300x8 0,12 0,17 0,25 0,33 0,41 0,58 0,82

300x600x10 0,12 0,16 0,23 0,31 0,39 0,54 0,78

400x400x10 0,12 0,16 0,23 0,31 0,39 0,54 0,78

450x450x10 0,10 0,14 0,21 0,27 0,34 0,48 0,68

600x600x10 0,08 0,10 0,15 0,20 0,26 0,36 0,51

Rækkeevne som klæber 1,6 kg/m2  (med tandspartel på 4 mm)

Rækkeevne som planspartler 0,7 kg / m2   SKY effekt

Rækkeevne Decor Primer 1  kg / m2  pr. mm tykkelse

How-to-use video

For korrekt brug og yderli-
gere oplysninger henvises 
til den tekniske beskri-
velse på www.litokol.it


