Starlike
DEFINIÇÃO
Argamassa bicomponente de assentamento e rejuntamento
simultâneo resistente a ácidos e impermeável. Indicado para
pastilhas de vidros, porcelana, porcelanatos, cerâmicas e
revestimento retificados e revestidos com juntas rebaixadas.
Indicado também para placas anticorrosivas. Uso em áreas
internas e externas, aplicação em pisos e paredes. Indicado
para juntas de 1 mm a 15 mm. Extrema facilidade e rapidez de
aplicação e limpeza.
Antimancha, previne a proliferação de fungos e bolor, indicado
para ambientes que sofrem com agressões de produtos químicos e exigem assepsia.

COMPOSIÇÃO
Argamassa epoxídica antiácida com dois componentes A e B (componente A - resina epoxídica inertes siliciosos; e componente B - aditivos catalisadores de natureza orgânica).
• Colorações estáveis e uniformes em todos os tipos de pastilhas com efeitos cromáticos exclusivos
• Elevada resistência mecânicas
• Totalmente impermeável
• Total ausência de fissuras ou fendas após o endurecimento
• Ótimas resistências químicas

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO
Como argamassa para assentamento e rejuntamento
• Pisos e paredes de áreas interna e externas
• Pisos e paredes aquecidos
• Superfície da placa do fogão
• Terraços e varandas
• Piscinas e saunas
• Indústrias alimentícias em geral tais como: queijarias, laticínios, matadouros e cervejarias.
Como argamassa para rejuntamento
• Rejunte starlike indicado para juntas de 1 mm a 15 mm
• Placas assentadas com STARLIKE rejuntar após 20 minutos ou quando o revestimento estiver firme.
• Placa assentadas com argamassa colante rejuntar 72 horas após o assentamento das placas

CONSUMO
Varia conforme as dimensões da placa cerâmica e a largura da junta. Consultar tabela de consumo no folder ou no site.
EMBALAGEM
Balde de 5 kg
CORES
52 cores
PREPARO E APLICAÇÃO
• Limpar bem as juntas com auxílio de uma escova para retirada de poeiras, sujeiras e outros resíduos que
possam impedir a boa aderência do produto.
• Limpar as placas de cerâmicas com uma esponja ou pano úmido.• todo o tráfego em áreas internas, após
7 dias.
• Misturar as partes A e B (massa e resina) no próprio balde com auxílio de um misturador mecânico ou de
uma espátula de aço até a total homogeneização.
Importante: Tempo de utilização do produto após a mistura: 60 minutos ou conforme a temperatura do
ambiente. Não misturar o produto com água ou solvente.
APLICAÇÃO
• Com auxílio de uma espátula de plástico ou desempenadeira de borracha, aplicar STARLIKE pressionando
o produto para baixo, no sentido da junta, tomando-se o cuidado de não deixar
espaços vazios no fundo das juntas.
• Retirar o excesso com uma desempenadeira de borracha.
• Para rejuntar pedra natural é importante efetuar um teste preliminar para verificar a possível absorção de
resina epoxídica pelo revestimento. Esse tipo de mancha ao longo da borda é de difícil remoção.
LIMPEZA DO REJUNTE
A limpeza e o acabamento devem ser efetuados o mais breve possível quando o produto ainda estiver
fresco com cuidado de não esvaziar as juntas. Espalhar previamente água limpa na superfície do revestimento. Efetuar uma limpeza inicial com uma esponja umedecida, executando movimento circulares tanto
sentido horário quanto anti-horário retirando os resíduos de cima do revestimento e alisando as juntas para
dar acabamento a elas.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES
Temperatura de trabalho:
• Do ar entre 18ºC e 23ºC.
• Com temperatura de +8°C a+12°C o produto é altamente consistente e de difícil aplicação. Também o tempo de endurecimento torna-se enormemente prolongado. Recomenda-se não adicionar água ou solvente
para melhorar a executabilidade. Em presença de temperaturas elevadas, aconselha-se
distribuir com a máxima rapidez o produto no pavimento para não encurtar o tempo de executabilidade
após o calor de reação presente na embalagem.
• Evitar aplicar em condições de baixas temperaturas ou alta umidade ambiental para evitar a formação de
carbonatação superficial que poderia alterar a uniformidade da cor.
Liberar para tráfego:
• Pessoal da obra, após 3 dias, com proteção;
• Todo o tráfego em áreas externas, após 14 dias;
• Todo o tráfego em áreas internas, após 7 dias.
• Aguardar pelo menos 24 a 48 horas conforme a temperatura antes de proteger a superfície.
• Encher a piscina com água após 7 dias do término do rejuntamento
• Manusear o produto usando luvas de borracha e óculos de segurança.
• Manter o produto fora do alcance de crianças e animais.
• Evitar o contato prolongado com a pele. Em caso de contato prolongado lavar as mãos com água limpa
em abundancia e se persistir a irritação procurar um médico imediatamente.
ESTOCAGEM E VALIDADE
STARLIKE deverá ser estocado em local seco e arejado, sobre estrado de madeira em pilhas de no
máximo 0,8 metros de altura ou 6 baldes na sua embalagem original e fechada por um período de 24
meses a partir da data de fabricação. A garantia de desempenho deste produto fica assegurada desde que
estocagem, preparo e aplicação tenham sido realizadas rigorosamente conforme as instruções acima.

