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As novas formulações de Starlike são ade-
quadas para combater de modo eficaz a 
ação de amarelecimento superficial progres-
sivo das juntas devido à exposição aos raios 
UV, protegendo a estabilidade cromática 
mesmo nas condições de utilização mais 
difíceis e preservando inalteradas as ca-
racterísticas téc-
nicas e estéticas 
da selagem.

PATENTED

O PRIMEIRO SELANTE 
COM PROTEÇÃO
SOLAR

O único selante epoxídico patenteado UV-resistant.
Certificado pela Universidade de Modena e Reggio E.



Os testes demonstram que a nova formulação LITOCHROM STARLIKE®  
alcançou o nível máximo de resistência contra os processos de amareleci-
mento e envelhecimento provocados pela exposição aos raios UV de forma 
combinada à ação meteorológica-climática, garantindo a sua estabilidade 
funcional e estética com o passar do tempo, mesmo para o uso nas con-
dições experimentais-ambientais mais difíceis.

Por isso pode ser declarado “UV RESISTANT”.  
Todas as cores das coleções Starlike são UV-Resistant, tanto para o uso 
externo quanto interno.

BRANCO TOTAL
	Tonalidade de branco extremamente puro e luminoso 
	Nova formulação UV-Resistant, ideal também para ambientes externos. 
	Acabamento superficial particularmente liso e brilhante 
	Juntas de 1 a15 mm



	 Anti-mancha e hidrorepelente.
	 Previne o aparecimento de fungos e bolor.
	 Ideal para renovar juntas deterioradas
	 Não fissura
	 Óptima resistência a ácidos e químicos.
	  Extrema facilidade e rapidez de aplicação e 
limpeza inclusive em pavimentos industriais com la-
drilhos rugosos e antiderrapante tipo R12 e R13.
	 Já pré-doseado.



IdEAL PARA
BETUMAÇÃO
dE

	GRéS PORCELâNICO,

	KLINKER,

	MOSAICO dE VIdRO 

   (PASTILHA)

	MOSAICO METáLICO,

	PEdRAS NATURAIS 

	PEdRAS RECONSTITUídAS

	MAdEIRA,

	GRAVILHAS,

	TIJOLO dE VIdRO.



IdEAL PARA 
A COLOCAÇÃO 
E BETUMAÇÃO 
dE PAVIMENTOS E 
REVESTIMENTOS dE

	CASAS dE bANHO, 
	dUCHES, 
	PISCINAS,
	PISCINAS TERMAIS



IdEAL PARA O CONTACTO dIRECTO 
COM PROdUTOS ALIMENTARES

Particularmente indicado, para ambientes de uso alimentar

	Queijarias, 
	Lagares de Azeite,
	Adegas,
	bancadas para preparação de carnes, 
	Mesas e Cozinhas de Restaurantes e Pastelarias.



Aggiungendo le finiture 
speciali ai colori di base 
si ottengono 103 tonalità.

Selantes, perfis e silicones com cores perfeitamente com-
bináveis: o único sistema cromático integrado que valo-
riza a colocação de qualquer material.

3 COLECÇõES 103 ACABAMENTOS          

STARLIKE COLOUR SYSTEM  



Betume Cimentício
Impermeável

Cores uniformes no tempo e
 isentas de efluorescências

Resistente a manchas

Litochrom Starlike
Não impermeável 

Cores não uniformes   

Pode manchar



Antibacterial
DefenderDefender

STARLIKE

99,9%
  di abbattimento delle 
      cariche batteriche    

O PRIMEIRO SELANTE EPOXÍdICO ANTIBACTERIANO 
PARA CALAFETAMENTO dE LAdRILHOS CERÂMICOS

 Alcança um valor de diminuição de cargas bacterianas de até 99,9%. 

 Garante uma proteção contínua contra os germes. 
A limpeza com um desinfetante comum elimina instantaneamente os mi-
cróbios mas basta qualquer tipo de contacto para uma nova contaminação.                            

 O princípio ativo antibacteriano é incorporado no calafetamento e funcio-
na por contacto direto eliminando os micróbios presentes e permanece ativo 
com a presença ou a ausência de luz.
Os selantes cimentícios tradicionais, pelo contrário, por serem porosos absor-
vem mais facilmente a sujeira dificultando a remoção através da lavagem e 
diminuindo a capacidade antibacteriana do calafetamento. 

 é idóneo para o con-
tacto com os alimentos.

 Combinado com la-
drilhos antibacterianos 
permite obter uma su-
perfície antibacteriana 
contínua, perfeitamen-
te compatível com as 

exigências funcionais dos ambientes com elevados requisitos higiénicos, tais 
como: 
estruturas sanitárias, laboratórios da análi-
ses de pesquisa, creches, escolas, instalações 
desportivas, vestiários, salas de banho de 
ginásios, piscinas públicas, cozinhas privadas 
e coletivas, refeitórios, indústrias e armazéns 
agro-alimentares, centros de estética, etc.



A amostra demonstrou notáveis capacidades antibacterianas, al-
cançando valores de diminuição das cargas de até 99,9%; isso ca-

racteriza o produto analisado como perfeitamente compatível com as 
exigências funcionais de ambientes com elevados requisitos higiénicos.

 
   









    




 








 
















       

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. 


      

 
       

          



A NOVA SOLUÇÃO PARA O CALAFETAMENTO 
dE MOSAICOS dE VIdROS TRANSPARENTES E 
ARTÍSTICOS

Crystal

A sua composição peculiar, à base de inertes 
compostos por esferas de vidro permite ao 
produto “absorver” a cor das pastilhas de vidro 
transparentes e modificar-se de acordo com as 
suas cores. 



 Selante à base de inertes compostos por esferas de vidro.

 Projetado para o calafetamento de mosaicos de vidro transpa-
rentes e artísticos.

 A cor translúcida das juntas 
permite absorver a cor das pa-
stilhas de vidro.

 Os melhores efeitos são obti-
dos sobre suportes transparen-
tes como o plexiglass retro-ilu-
minado.
Nesse caso o mosaico tem a co-
lagem feita com silicone acético 
transparente.
A granulometria fina das esfe-
ras de vidro proporciona um 
acabamento mais liso em re-
lação às outras cores de Star-
like. 

 Produto específico para o ca-
lafetamento de mosaicos artísti-
cos, pois graças à sua semitran-
sparência, não varia a tonalidade da composição assumindo um 
tom neutro que não interfere na imagem.



Decor
BETUME dECORATIVO 
PARA REVESTIMENTOS

O aditivo dECOR, adicionado ao betume Starlike, per-
mite obter uma
argamassa facilmente aplicável como barramento.

é possível, revestir as paredes com o mesmo material 
e com a  mesma cor do betume, criando combinações 
de cor entre os revestimentos betumados com starlike e 
as paredes vizinhas.



LITOLUX
No interior de duches ou em ambientes sujeitos ao 
contacto com a sujidade ou líquidos (café, vinho, 
óleo, ...) é possível proteger posteriormente a su-
perfície com a cera poliuretânica de acabamento 
LITOLUX.



PREPARAÇÃO
LITOCHROM STARLIKE® - FASES dE APLICAÇÃO

AdIÇÃO dOS AdITIVOS

1 2 3
Os ACABAMENTOS ESPECIAIS 
podem-se adicionar ao betu-
me Starlike para obter efeitos 
exclusivos.

Estes aditivos estão disponíveis 
separadamente em embala-
gens já pré-doseadas
para o balde de 5 kg de Starlike.

Verter com cuidado o aditivo na 
mistura e misturar lentamente 
até que se
torne homogénea.

1 2
Verter o catalisador colocado 
no interior do balde na pasta. 
Recomenda-se  a utilização de 
todo o conteúdo do catalisador.

Misturar com o auxílio de um 
berbequim com hélice até 

obter uma mistura Homogénea 
e sem grumos. 
Raspar com uma espátula ou 
colher de pedreiro as paredes 
e o fundo do balde para evitar 
que permaneçam partes do 
produto não catalisado.

EqUIPAMENTO ACONSELHAdO

Art. 104/ G

Art. 109/ G

Art. 131/ G Litonet  - Litonet Gel

UTILIzAÇÃO COMO COLAgEM

1 2 3
Litochrom STARLIKE pode ser 
também utilizado como ade-
sivo.
Aconselha-se sobretudo no 

caso de colocação de mo-
saico de vidro (pastilha) e/ou 
metálico onde, pelo motivo da 
espessura limitada do material, 

torna-se difícil realizar a
betumação de cores diferentes 
do adesivo.

New
Formula
Universal



UTILIzAÇÃO COMO BETUME

LIMPEzA FINAL

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Aplicar a pasta obtida nas jun-
tas, com uma espátula de bor-
racha verde apropriada e (Art. 
104/G) efectuando movimentos 
diagonais ao sentido das jun-
tas.

Remover o produto em excesso 
com a mesma espátula de bor-
racha.

Efectuar a limpeza e o acaba-
mento quando o produto ainda 
estiver fresco.
Espalhar previamente na su-
perfície betumada água limpa.

Efectuar uma primeira limpeza 
com feltro branco humedecido 
(art. 109/G) efectuando movi-
mentos circulares para tapar 
perfeitamente os
lados dos ladrilhos e remover o 
excesso do betume.

Efectuar uma segunda limpeza 
com esponja rígida em swee-
pex (art. 131/G) para obter uma 
superfície lisa e fechada. 
Trocar frequentemente a água 
de lavagem, do feltro e da 
esponja quando estiverem im-
pregnados de produto.

Verter Litonet ou Litonet Gel na 
superfície com o auxílio de um 
feltro branco.
 Deixar actuar 15-30 minutos.

Esfregar a superfície com feltro 
branco ou com uma lixadora
monodisco.

Enxaguar com água limpa. Enxugar imediatamente com 
um pano limpo e seco sem 
esperar que a água se evapore.
 

Eventuais resíduos de produto 
transparente podem ser remo-
vidos da superfície ladrilhada, 
depois de cerca 24 horas utili-
zando os detergentes específi-
cos LITONET (pavimentos) e 
LITONET GEL (paredes).

New
Formula
Universal

New
Formula
Universal



AdIÇÃO dOS AdITIVOS

1 21 2 3

PREPARAÇÃO

Verter o catalisador que está no 
balde na pasta. É recomendado 
verter todo o conteúdo do cata-
lisador.

Verter o aditivo STARLIKE DE-
COR já pré-doseado para a con-
fecção de 2,5 kg de Starlike.

Misturar com a ajuda do berbe-
quim com hélice até obter uma 
mistura homogénea e sem gru-
mos. Raspar com uma espátula 
ou com uma colher de pedreiro 
as paredes e o fundo do balde 
para evitar que permaneçam 
partes de produto não catalisado.

Os ACABAMENTOS ESPECIAIS 
podem ser acrescentados ao 
betume barramento Starlike 
para adquirir efeitos exclusivos.
Não utilizar as côres  Bianco 
Assoluto C.470 e Biancoghiac-
cio C.270 o aditivo Galaxy para 
a aplicação de Starlike Decor.

Verter suavemente o aditivo na 
pasta e misturar lentamente de 
modo a obter uma massa ho-
mogénea.

3 4 5

PREPARAÇÃO dO FUNdO

1 2
Bases absorventes do tipo arga-
massas de cimento sem acaba-
mento, betão, painéis de gesso 
cartonado ou painéis ligeiros 
devem ser tratados com PRIMER 
C. Pinturas ou tintas preexisten-
tes, incluído o acabamento infe-
rior, acabamentos superficiais à 
base de cal, cimento ou gesso 
aplicados com baixa espessura 
deverão ser removidos e a base 
tratada com Primer C.

Transfira totalmente o con-
teúdo do endurecedor DECOR 
PRIMER componente B, para 
dentro do balde que contém 
DECOR PRIMER componente A 
(massa branca) e misture com 
o auxílio de um berbequim com 
hélice até obter uma massa ho-
mogénea sem grumos.

No caso de aplicação sobre 
argamassas de cimento sem 
acabamento, betão, painéis de 
gesso cartonado ou painéis li-
geiros, aplique DECOR PRIMER 
mediante espátula lisa de aço 
diretamente sobre a base pré-
tratada com Primer C, efetuan-
do uma camada uniforme de 
aproximadamente 1 mm. 

No caso de aplicação sobre-
posta a cerâmicas ou mosai-
cos preexistentes, limpe pre-
viamente com álcool, aplique 
DECOR PRIMER diretamente, 
realizando 2 demãos cruzadas, 
distantes ao menos 24 horas 
entre si, para a obtenção de 
uma espessura total de cober-
tura de ao menos 2 mm.

Após o endurecimento da 
demão de fundo, ou seja, após 
ao menos 24 horas depois da 
aplicação, lixar manualmente 
ou com lixadeira orbital usan-
do uma lixa clara para eliminar 
eventuais saliências ou ondu-
lações e obter uma superfície 
lisa. Remover sucessivamente 
o pó que se forma antes de 
aplicar STARLIKE DECOR.

STARLIKE dECOR -  FASES dE APLICAÇÃO



UTILIzAÇÃO COMO BARRAMENTO

PROTEÇÃO

1 2

Art. 103/ G

DECOR PRIMER

LITOLUX
LITOLUX EXTRA

EqUIPAMENTO ACONSELHAdO

Efeito NUVEM
aplique uma primeira camada “ren-
te” com STARLIKE DECOR usando uma 
espátula lisa de plástico, com atenção 
para não deixar formar saliências ou si-
nais evidentes de espátula.
Aplique uma demão sucessiva após 
aproximadamente 24 horas.

Efeito COBERTURA
É possível efetuar a aplicação de ao me-
nos 3 ou mais demãos usando espátula 
de plástico, com a distância de 24 horas 
entre si para obter um efeito mais uni-
forme.

Efeito ESPÁTULA
aplique de modo irregular com relevo 
Starlike Decor usando espátula lisa.
Nesse caso, as imperfeições caracteri-
zam a decoração.

Efeito RANDOM
aplique de modo irregular com relevo 
Starlike Decor com espátula lisa e após 
a secagem, lixe as imperfeições. 
Efetue sucessivamente uma camada 
“rente” com a mesma cor ou qual-
quer outra cor à escolha, usando uma 
espátula de borracha.

LITOLUX ou Litolux Extra pode ser apli-
cada com rolo de pelo curto diretamen-
te sobre a superfície de modo uniforme 
e leve para obter uma boa proteção e 
um excelente aspecto estético polido. 

A aplicação de somente uma demão de 
LITOLUX ou LITOLUX EXTRA proporcio-
na maior resistência contra manchas, 
reaviva a cor dos acabamentos e de-
staca os eventuais aditivos criando 
uma película transparente e polida da 
superfície.



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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Consumo como betume    kg / m2

Ladrilhos
(mm)

Juntas (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

Consumo como adesivo 1,6 kg/m2  (espátula com dentes de 4 mm)

Consumo como barramento 0,7 kg / m2  por demão (Efeito Nublado)

Consumo Decor Primer 1  kg / m2  por mm de espessura

How-to-use video

Para uma utilização correta e 
para obter mais informações, 
consulte a ficha técnica no site 
www.litokol.it


