
                                                                                                                                         
 

1 
 

                                                            SELANTES E DETERGENTES             

 

 

www.litokol.it                                                                                                                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO 
STARLIKE DECOR é um sistema inovador para a realização de 
acabamentos com baixa espessura decorativa de paredes para 
interiores baseados na tecnologia da argamassa epoxídica 
LITOCHROM STARLIKE. As principais vantagens que se obtêm 
com STARLIKE DECOR são: 
• Efeito cromático superficial semelhante às betumagens 
efetuadas com a argamassa epoxídica LITOCHROM STARLIKE®.  
É então possível criar combinações de cores entre superfícies 
constituídas por azulejos cerâmicos ou mosaicos vítreos 
estucados com LITOCHROM STARLIKE® e os acabamentos das 
alvenarias circundantes realizadas com STARLIKE DECOR. 
• Utilizando diferentes modalidades de aplicação de STARLIKE 
DECOR é possível conferir às superfícies efeitos cromáticos e 
decorativos exclusivos, especiais e personalizáveis. 
• Sobrepondo tonalidades diferentes de cores nas sucessivas 
aplicações obtêm-se combinações infinitas de cores. 
• A aplicação de STARLIKE DECOR é fácil e rápida. Usando os 
equipamentos apropriados é possível efetuar em tempo breve 
acabamentos de alta qualidade estética. 
• Sendo um acabamento de baixa espessura, os consumos são 
reduzidos e como consequência o custo da intervenção é menor.  
●Com STARLIKE DECOR é possível decorar superfícies verticais 
como, por exemplo, rebocos cimentícios sem acabamento, painéis 
de gesso cartonado, painéis ligeiros, painéis em madeira e 
sobreposições de cerâmica ou mosaicos preexistentes. 
 
 

CAMPOS DE APLICAÇÃO  
STARLIKE DECOR é particularmente versátil e pode ser usado 
para o acabamento de paredes internas em múltiplos ambientes 
privados e públicos como por exemplo: 
• Casas de banho e duches 
• Cozinhas 
• Saunas 
• Átrios de hotéis 
• Paredes de bares, restaurantes, discotecas, 
• Salas de reuniões 
Pode também ser usado como sistema decorativo de balcões de 
bares, portas, colunas, etc. 
 

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES 
1 - Os suportes sobre os quais deverá ser aplicado 
sucessivamente STARLIKE DECOR devem ser limpos, sólidos, 
sem poeira, suficientemente curados, secos e planos. Bases 
idóneas são rebocos cimentícios sem acabamento, betão após 
tratamento preventivo com Primer C. Eventuais tintas, pinturas ou 
semelhantes deverão ser removidas, inclusive o acabamento de 
baixo e, antes da aplicação da demão de fundo, aplique Primer C. 
 
 
 
 

 
Acabamentos superficiais à base de cal, cimento ou gesso, 
aplicados com baixa espessura, deverão ser removidos e a base 
tratada com Primer C  
Suportes cimentícios não planos podem ser nivelados com 
LITOPLAN RAPID argamassa cimentícia de nivelamento 
tixotrópica ultra rápida.  
2 - No caso de aplicação sobre rebocos cimentícios sem 
acabamento, betão, painéis de gesso cartonado, painéis ligeiros e 
painéis de madeira, use o fundo epoxídico bicomponente DECOR 
PRIMER aplicado mediante espátula lisa de aço, efetuando um 
acabamento alisado uniforme de aproximadamente 1 mm.  
No caso de aplicação em sobreposição sobre cerâmicas ou 
mosaicos, aplique o produto DECOR PRIMER diretamente sobre o 
suporte, realizando 2 demãos, com intervalo médio de 24 horas. A 
demão de fundo possibilita a obtenção de uma superfície branca, 
além de uniformizar a absorção do suporte para a aplicação 
sucessiva de STARLIKE DECOR.  
No caso de suportes levemente irregulares, poderia ser necessária 
a aplicação de uma demão ulterior de DECOR PRIMER para 
uniformizar a superfície. Uma vez concluído o acabamento alisado 
com DECOR PRIMER, será necessário aguardar 24 horas até 
obter um endurecimento suficiente para a operação de lixamento, 
a fim de eliminar ondulações ou saliências.  
3 - Lixe manualmente ou com lixadeira orbital, usando lixa com 
grão 60 de cor clara, tomando o cuidado de remover o pó no final 
da operação. Depois de verificar a homogeneidade e planeza da 
superfície e a sua secagem completa, é possível prosseguir com a 
aplicação de STARLIKE DECOR. 
 

PREPARAÇÃO DE STARLIKE DECOR  
1. Abra uma embalagem de LITOCHROM STARLIKE® de 2,5 kg 
da cor escolhida e verta o conteúdo inteiro do catalisador 
(componente B) acondicionado na embalagem da massa colorida 
(componente A.). 
2. Verta o terceiro componente líquido STARLIKE DECOR já pré-
doseado para a embalagem de 2,5 kg de LITOCHROM 
STARLIKE® e misture com o berbequim elétrico provido de hélice 
misturadora com baixa velocidade até obter uma pasta 
homogênea. 
3. Adicione eventualmente um dos aditivos SPOTLIGHT, NIGHT 
VISION, GOLD ou, no caso de cor neutra, um aditivo da coleção 
METALLIC COLLECTION (Platinum, Shining Gold, Bronze, 
Copper, Rusty) 
4. Misture novamente até obter uma pasta homogênea. Nesse 
ponto o produto estará pronto para a aplicação. 
 
 
 

 
 
 
 

STARLIKE DECOR 

 
ACABAMENTO DECORATIVO EPÓXIDO PARA PAREDES 
INTERNAS 
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APLICAÇÃO DE STARLIKE DECOR 
STARLIKE DECOR pode ser aplicado utilizando diversas 
modalidades para conferir diferentes efeitos estéticos à superfície. 
Seguidamente estão descritos os quatro acabamentos que podem 
ser obtidos.  
EFEITO NUVEM 

Realize um primeiro acabamento alisado “rente” com STARLIKE 
DECOR, usando uma espátula lisa de plástico(Art.103 PRO), com 
atenção para não deixar formar ondulações ou sinais evidentes de 
espátula. Aplique uma demão sucessiva após aproximadamente 
24 horas. 
EFEITO COBERTURA 
É possível efetuar a aplicação de pelo menos 3 ou mais demãos 
usando espátula lisa de plástico(Art.103 PRO), com a distância de 
24 horas entre si para obter uma coloração mais uniforme. 
EFEITO ESPÁTULA 
Tipo de acabamento: estruturado em relevo 
Aplique de modo irregular o relevo StarlikeDecor mediante o uso 
de espátula lisa, realizando espessuras variáveis de 1 a 2 mm. 
Nesse caso, as imperfeições caracterizam a decoração. 
EFEITO RANDOM 
Tipo de acabamento: estruturado em relevo 
Aplique de como irregular o relevo StarlikeDecor com espátula 
lisa, realizando espessuras variáveis de 1 a 2 mm e, após a 
secagem, lixe as ondulações a fim de suavizar a superfície. 
Remova o pó e realize sucessivamente um acabamento alisado 
rente com a mesma cor, ou qualquer outra cor escolhida, mediante 
espátula emborrachada (Art. 104/G). 
 

APLICAÇÃO DAS CERAS DE PROTEÇÃO 
POLIURETÂNICAS LITOLUX OU LITOLUX EXTRA 
Quando STARLIKE DECOR é aplicado em ambientes 
potencialmente sujeitos ao contacto com sujeiras, vários tipos de 
líquidos tais como café, vinho, óleo, etc., é possível proteger 
ulteriormente a superfície com as ceras de acabamento 
poliuretânicas LITOLUX ou LITOLUX EXTRA.  
A aplicação de somente uma demão de LITOLUX OU LITOLUX 
EXTRA, além de proporcionar maior resistência contra as 
manchas, realça a cor dos acabamentos à base de STARLIKE 
DECOR, faz ressaltar eventuais aditivos adicionados ao produto, 
tais como SPOTLIGHT o GOLD, criando um filme transparente 
sobre a superfície.  
Para aplicação de LITOLUX ou LITOLUX EXTRA, consulte as 
respetivas fichas técnicas. 
LITOLUX não pode ser aplicada sobre acabamentos alisados à 
base de STARLIKE DECOR em ambientes como saunas, banhos 
turcos ou na presença de humidade e temperaturas elevadas no 
ambiente. Nesses casos, utilize LITOLUX EXTRA. 
 

AVISOS 
● Os acabamentos Metallic Collection requerem, no máximo, duas 
demãos de produto. 

● Podem ser adicionados eventuais aditivos (Spotlight, Gold e 
Night Vision), mesmo somente na última demão para obter o efeito 
desejado. Quando são adicionados na primeira demão, reforçam 
ulteriormente o efeito e a cobertura da superfície. 
● Não use o aditivo Galaxy para a aplicação de StarlikeDecor. 
● Não use as cores Bianco Assoluto C.470 e Biancoghiaccio 
C.270 , mesmo quando misturadas com aditivos. 
● Não use ferramenta molhada ou água para o acabamento 
alisado com StarlikeDecor. 
● Não use sobre bases molhadas ou sujeitas ao aparecimento de 
humidade. 
● Não use, para a realização da demão de fundo, materiais de 
alisamento cimentícios, colas cimentícias brancas ou fundos 
diferentes de DecorPrimer. 
●Não aplique o produto sobre acabamentos superficiais à base de 
cal, cimento ou gesso, realizados com baixa espessura. 
● Não aplique sobre tintas, pinturas, esmaltes preexistentes ou 
suportes não especificados na ficha técnica. 
● A aplicação sobre cerâmicas preexistentes deve ser efetuada 
após o desengorduramento das mesmas com álcool desnaturado. 
● Durante o Inverno, os tempos de endurecimento e de colocação 
em funcionamento podem ser aumentar sensivelmente. 
● As superfícies que devem ser revestidas devem ter uma 
temperatura de pelo menos +15 °C durante a aplicação. 
● Não use em locais que apresentem alta humidade ambiental. 
 
 

● Para aplicações em saunas ou banhos turcos, aguarde 7 dias a 
partir da aplicação antes de colocar o local em funcionamento. 
● Caso o produto seja aplicado em zonas como duches, planos de 
cocção ou expostas à ação de muita sujeira, é aconselhável a 
aplicação das ceras de acabamento LITOLUX ou LITOLUX 
EXTRA. A aplicação é possível após 24 horas a partir da aplicação 
de STARLIKE DECOR, sucessivamente à verificação do 
endurecimento. Não aplique LITOLUX sobre acabamentos 
alisados em ambientes como saunas, banhos turcos e em locais 
que possuam altas temperaturas e alta humidade ambiental. Use 
LITOLUX EXTRA. 
● A máxima resistência às manchas é alcançada após 7 dias a 
23°C, mesmo após a aplicação de LITOLUX ou LITOLUX EXTRA. 
Durante esse período, proteja o acabamento alisado à base de 
STARLIKE DECOR contra o contacto com substâncias e materiais 
de limpeza agressivos. 
● O produto aplicado como material de alisamento é 
particularmente sensível a manchas de canetas hidrográficas e 
café. A remoção sem a aplicação de  LITOLUX ou LITOLUX 
EXTRA é particularmente difícil. 
● Não use alvejante ou produtos que contenham alvejante, pois 
mancham o produto STARLIKE DECOR. 
● Armazene o material em temperatura ambiente por 
aproximadamente 24 horas antes da aplicação. 
● Para as características técnicas e de desempenho, consulte a 
ficha técnica da argamassa epoxídica LITOCHROM STARLIKE®. 
 

 
 
Apesar das informações referidas nesta ficha técnica serem fruto da nossa melhor experiência, as mesmas têm um 
valor meramente indicativo. 
 Cada caso específico deve ser submetido a testes práticos preliminares por parte do utilizador que assume a 
responsabilidade do resultado final do trabalho. 
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