Produkter for rengjøring og forsegling

BEHANDLING MED
STARLIKE®

BESKRIVELSE

METALLIC COLLECTION
Tilsetningsstoffene PLATINUM, SHINING GOLD, BRONZE,
COPPER og RUSTY når de blandes som en tredje komponent,
sammen med to-komponent epoxy mørtel STARLIKE® i farge
Neutro C.340, muliggjør å oppnå utfylling med unike og eksklusive
effekter, uten å endre den spesielle enkle rengjøring av produkt.
Disse tilsetningsstoffene kan kjøpes separat i pakker allerede med
forhånds doserte pakker med 2,5 / 5 kg STARLIKE® Neutro C.340.

GALAXY
Denne komponenten kan blandes med en hvilken som helst
Starlike® farge for få en "metallic" effekt. Sammenlignet med den
originale fargen uten tilsetning, vil du få et litt lysere slutt resultat.

BRUKSOMRÅDER
Spesialutviklede tilsetningsstoffer for Starlike® epoxymørtel
anbefalt for fuging av skjøter mellom keramiske fliser, porselen
fliser, mosaikker, klinker innendørs på gulv og vegg, interiør som
f.eks: bad, kjøkken, gulv i utstillingshaller, butikker, dekorative
elementer, kolonner, etc.

Tilsetningsstoffene GALAXY, SPOTLIGHT, GOLD og NIGHT
VISION gir unike og eksklusive resultater hvis de blandes ut til en
tredjekomponent sammen med Starlike® tokomponents epoxy
mørtel. Dette vil ikke påvirke den spesielt enkle rengjøringen av
produkt. Disse tilsetningsstoffene kan kjøpes separat i
forhåndsdoserte pakker på 1 - 2,5 - 5 kg Starlike®.

SPOTLIGHT
Denne komponenten kan blandes inn sammen med en hvilken
som helst Starlike® eller Starlike® Monomix farge for oppnå en
sølvfarget glittereffekt. Intensiteten i fargene vil ikke påvirkes.
GOLD
Denne komponenten kan blandes til en hvilken som helst Starlike®
eller Starlike® Monomix farge for oppnå en gullfarget glittereffekt.
Intensiteten i fargene vil ikke påvirkes.
NIGHT VISION
Denne komponenten kan blandes med følgende STARLIKE®
farger: Silver, Travertino, Sabbia, Avorio, Tortora, Azzurro Pastello,
Turchese, Artic Blu, Zaffiro, Verde Salvia, Lime, Corallo, Lilla,
Ciclamino. Dette er en tilsetning "photoluminescent" som uten å
endre den opprinnelige fargen på produktet, lar fyllingen etter å ha
blitt utsatt for sollys eller kunstig lys vil i mørke gjengi en blå farge i
flere timer.

FORBEREDELSE AV BLANDINGEN
Bland herderen (del B) og fargetilsetningen (del A) Starlike® i bøtte
på 1 / 2,5 / 5 kg med en elektrisk blandedrill til blandingen er jevn
og uten klumper.
Hell forsiktig inn den tredje komponenten bestående av
tilsetningsstoffene GALAXY, SPOTLIGHT, GOLD, NIGHT VISION
eller tilsetningsstoffer serie METALLIC COLLECTION (Platinum,
Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty) allerede dosert og bland
sakte til en oppnår en jevn blanding. Hvis det anvendes Starlike ®
Monomix må dette tilsettes i bøtter på 1 eller 2,5 kg og blandes
sammen manuelt med en murskje eller stålsparkel.
PÅFØRING
Påfør fugemasse i fugene med en egnet gummi sparkel, og vask
med vann ved å følge instruksjonene på emballasjen til
®
STARLIKE .
ADVARSLER
● Ikke bruke epoxymørtel STARLIKE® tilsetning sammen med
komponentene GALAXY-SPOTLIGHT-GOLD-NIGHT VISION eller
komponenter av serien METALLIC på keramiske overflater som
kan komme i kontakt med aggressive kjemikalier slik som på
industrielle gulv.
● Ikke bland Galaxy-tilsetningen sammen med Starlike® Decor e
Starlike® Monomix.
● Håndter tilsetningsstoffene med forsiktighet, de kjennetegnes av
en svært lav egenvekt og er derfor svært flyktige.
● Hvis den keramiske overflaten blir utsatt for sollys eller kunstig
lys, vil effektene som oppnås med disse tilsetningsstoffene
forsterkes.
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STARLIKE®
STARLIKE® MONOMIX

Starlike® + Galaxy

Starlike® + Spotlight

Starlike® + Gold

Monomix + Spotlight

Monomix + Gold

Starlike®+Night Vision

CLASSIC COLLECTION BASIC

Bianco Assoluto C.470
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Bianco Ghiaccio C.270
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Grigio Fango C. 280
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Sabbia C.250
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Travertino C.290
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Avorio C.520

STARLIKE®
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Starlike®

+ Galaxy

Starlike®

+ Spotlight

Starlike®
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Starlike®+Night

GLAMOUR COLLECTION BASIC

Azzurro Pastello C.530
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Artic Blu C.390
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Zaffiro C.260
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Verde Salvia C.540
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Verde Pino C.550
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Lime C.440
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Arancio C.460
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Rosso Oriente C. 450
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Melanzana C.360
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Ciclamino C. 370
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Lilla C. 380
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Corallo C.230
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Vision

●

METALLIC
COLLECTION

Starlike® Neutro + Platinum
Starlike® Neutro + Shining gold
Starlike® Neutro C.340

Starlike® Neutro + Bronze
Starlike® Neutro + Copper
Starlike® Neutro + Rusty

Selv om informasjonen i dette databladet er et resultat av våre lange erfaringer, må den kun anses som en guide for
bruk av produktet.
Hvert tilfelle bør på forhånd testes før en tar i bruk produktet på det endelige resultatet av arbeidet.
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