
СЪВЕТИ при работа с двукомпонентен продукт Litochrom STARLIKE  
на LITOKOL: 
 

І. УПОТРЕБА КАТО СМЕС ЗА ПОПЪЛВАНЕ   НА   ФУГИ. 
 

*Препоръчва се предварително разбъркване на основната 
консистенция (циментовата маса) в продължение на 5 минути без да се 
изсипва катализатора в нея. Ако се бъркат по – дълго заедно се ускорява 
химичната реакция и времето за работа намалява. След като основната 
консистенция е добре разбъркана, се изчаква няколко минути  и се 
добавя катализатора, бърка се отново. Важно е катализатора да е добре 
разбъркан с основната консистенция, да не остане някъде по края на 
кофичката. Без него продукта не се втвърдява. 
 

 *Добре е всички съставки да бъдат разделени на равни части /примерно 
на 4-ри/, особено, ако времето е топло. Това е добра практика и ако 
продукта е нов за вас. Много внимателно и точно разделяйте всички 
компоненти, всяка разлика в пропорцията на катализатора към 
основната консистенция може да компрометира крайния продукт. 
 

  
 

*Почистването на плочите от сместа за фугиране става на няколко 
етапа и се започва 
почти непосредствено след нанасянето. След като сте нанесли фугата 
примерно на 1 кв.м., пригответе кофа с чиста вода, потопете гъбата във 
водата, поетата от гъбата вода изтискайте върху фугирания участък, 
разтъркайте водата с кръгови движения леко с гъбата, получава се бяла 
пяна - това е химичната реакция, която почиства плочката. След 1 
минута  
почистете пяната с чиста, вече изтискана от водата гъба, така 
многократно. Забърсвайте винаги само в една посока, без да връщате 
гъбата, за да не размазвате материала. Не чакайте да стегне и мийте 
често гъбата в чиста вода! Препоръчва се работа в екип от двама 
души. 
ВАЖНО: Продукта е гранулест, ако искате фугата в готов вид да е в 
равнината на плочите използвайте фина целулозна гъба, за да не 
отнемате горния слой гранули от фугата при забърсване.  Пригответе си 
няколко целулозни гъби, защото материала ги разяжда бързо. Работете с 
ръкавици. Може да закупите и от различните видове гъби на LITOKOL, 
те са разработени, именно за работа с този продукт. 

Максимум до 24 часа след нанасяне на фугиращата смес трябва да 
почистите с киселината LITONET (има упътване на самото шише, 
разлепете горния етикет и под него трябва да има и на български език). 
Но препоръчителното време за почистване с киселината е от 5 до 12 часа 
след нанасяне на фугиращата смес. 
 

ВАЖНО: Не пазете плочите при нанасяне на фугата, МАЖЕТЕ ГИ 
ЦЕЛИТЕ, в противен случай където фугата е нацапвала плочата ще дава 
разлика от останалата част. 
 

 
 
ІІ. УПОТРЕБА КАТО ДЕКОРАТИВНО И ХИДРОИЗОЛАЦИОННО 
ПОКРИТИЕ ЗА СТЕНИ /”прилагане при изглаждане”/. 
*Имайте предвид по – горе написаните съвети за разбъркване на сместа. 
*Продукта е хидроизолационен, не абсорбира влагата и е изключително 
подходящ за мокри помещения. Не може да се поставя на всички стени в 
едно жилище, защото спира цялостната абсорбция на сградата. 
*Задължително нанасяйте продукта върху здрава основа. За постигане 
на добра, здрава основа използвайте LITOACRIL LA201, който се нанася 
с маламашка и след изсъхване се шлайфа с фина шкурка. Ако искате да 
постигнете гладък ефект не трябва да остават и най – малки резки и 
дупчици върху основата. В друг случай може да придадете някакъв 
релеф на тази основа със следи от маламашката, които да изпъкнат след 
нанасяннето на Litochrom STARLIKE.  
*Добавката STARLIKE DÉCOR е за разреждане на материала, с което 
спомага за по – лесното му разнасяне, т.е. изпълнява функцията на 
водата при обикновените циментови смеси. Ето защо разходната норма 
може да варира - от 1 до 2 броя за бака 5 кг.. 
*Декоративния продукт Litochrom  STARLIKE се нанася с пластмасова 
маламашка. 
 
Внимание: Всички останали подробности за начина на работа може да 
видите в специализираната книжка. 
Демонстрация на различните приложения на продукта може да видите 
на интернет адрес: www.topgroup.bg 
Директна препратка:  
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