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Tento dokument stanovuje požadavky pro 
aplikaci a zpracování profilu MC-Floor 
Connect. 

 

 

 

 

 

 

1. Oblast použití 
 

 
 

Výhody 

ü Přejíždění spár bez otřesů a bez hluku 

ü Přizpůsobení podle stávajících podlahových krytin 

ü Krátké časy aplikace a jednoduchá oprava 

 

 

Vlastnosti 

ü Mechanicky vysoce zatížitelný 

ü Trvale nekorodující podle seznamu odolnosti 

ü Možnost nanesení na jeho povrch další vrstvy 

ü Možnost přebroušení a tím absolutně rovný 

ü Trvale nepropustný pro kapaliny * 

 

 

* u pohybů spár > 3 mm použití těsnicí pásky například Mycoflex WW-Band 
 

Upozornění: Musí být znám rozsah pohybu podlahových desek. Vhodnost zvoleného 
profilu musí být ověřena prostřednictvím znalého projektanta. Mělo by se zajistit, aby 
maximální šířka spáry nepřekročila v Technickém katalogovém listu udávanou 
maximálně přípustnou šířku spáry profilu. Kromě toho nesmí v oblasti spáry vznikat 
žádné pohyby ve vertikálním směru. Pokud vzniká nějaký pohyb ve vertikálním 
směru, tak se musí toto před sanací spáry sanovat prostřednictvím zpevnění 
podkladu pod betonovými deskami. 
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Řada produktů MC-Floor Connect 

Se třemi verzemi profilu pro různé požadavky nabízí řada 
produktů MC-Floor Connect pro každou oblast použití perfektní, 
trvalé řešení. Výsledkem je robustní spára, přes kterou je možné 
přejíždět bez vibrací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Standardní profil 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Profil pro parkovací domy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  2rozměrový profil pro parkovací domy 
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MC-Floor Connect ST 
 
 

Standardní profil: 
 

- optimalizován pro vysoké 
mechanické namáhání 
například při provozu 
vysokozdvižných vozíků, 
skladištních vozidel, atd. 

  
- maximální šířka spáry 30 

mm 

Zapečetění povrchu 
například MC-Floor TopSpeed T 

Beton 
(starý nebo nový) 

Neodstranitelný pás 
lepicí pásky na zadní 
straně profilu 

Maltové lůžko 
MC-Floor Connect 
Adhesive 

Oddělující pás 
například polyetylenová 
kulatá šňůra 

Spárový výplňový profil 
MC-Floor Connect ST 
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MC-Floor Connect CP 
 
 

 

Profil pro parkovací 
domy: 
 

- optimalizován pro 
mechanické zatížení 
pneumatikami například 
při provozu osobních 
automobilů 

 

- s přírubou pro silná 
ochranná souvrství             
do 5 mm 

  
- maximální šířka spáry 80 

mm 

Beton 
(starý nebo nový) 

Neodstranitelný pás 
lepicí pásky na zadní 
straně profilu 

Nová nanesená vrstva  
například MC-DUR 1252 

Maltové lůžko 
MC-Floor Connect Adhesive 

Maltové lůžko 
MC-Floor Connect Adhesive 

Oddělující pás 
například polyetylenová kulatá šňůra 

Těsnící páska 
například Mycoflex WW Band 

Spárový výplňový profil 
MC-Floor Connect CP 
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MC-Floor Connect CPS 
 
 

 

 

 

 

 

 

2rozměrový profil pro 
parkovací domy: 
 

- optimalizován pro 
horizontální a vertikální 
pohyby spár 
v parkovacích domech 

 

- s přírubou pro silná 
ochranná souvrství            
do 5 mm 

  
- maximální šířka spáry 50 

mm 
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2. Provedení 
 

2.1. Aplikace na míru 

Spárový výplňový profil by se měl podle nerovnosti sousedních oblastí zabudovat 
trochu níž nebo ve stejné výšce, aby bylo možné profil po vytvrzení spojovacího lepidla 
zabrousit do roviny se sousedním betonem. Přitom se smí zbrousit vrstva o tloušťce 
max. 3 mm z MC-Floor Connect ST a příslušně o tloušťce max. 2 mm z profilu CP. 
Pokud je beton v oblasti napojení k spárovému výplňovému profilu vyvýšený, musí se 
tyto oblasti před zabudováním profilu zbrousit na správnou výšku a poklepat ohledně 
případného zjištění dutých vrstev. U MC-Floor Connect se smí zbrousit vrstva                  
o tloušťce max. 2 mm, proto musí být profil zabudován co možná nejvíc v jedné rovině 
se sousedním betonem. 
Zde se označí tři důležité míry: Šířka, délka a řezné spáry  

 
 

 

Narýsování šířky: Spárový výplňový profilý MC-Floor Connect ST potřebuje pro 
zabudování šířku 130 mm na každé straně spáry, verze CP potřebuje 135 mm (celkem 
270 mm). Narýsování délky: Na začátku a na konci délky spárového výplňového 
profilu se přidává 5 mm, aby vysekaný otvor byl o něco delší než zabudovávaný profil. 

 

 

V podélném směru této plochy by se měly narýsovat po každých 2 cm řezné spáry, 
aby se ulehčilo pozdější vysekávání betonu. 

 
2.2. Vyříznutí podkladu 

Na základě označených linií je třeba podklad vyřezat. V rozích se musí řezné spáry 
protáhnout trochu dál tak, aby i v rozích byla dosažena uvažovaná hloubka. 

Délka profilu (1200 mm) + 2 x 5 mm  

Obrys  

Spára 
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2.3.-Vysekání	

Hloubka zabudování činí pro všechny profily cca 25 mm. Pokud bude nutné 
utěsnění prostřednictvím těsnicí pásky, tak se k tomu přidají ještě jednou cca       
3 mm. 

 

 
Následně se podklad mechanicky vybourá. To se může provést pomocí sekacího 
kladiva. 

 

 

Při odstraňování betonového podkladu je třeba dbát na to, 
aby nebyly poškozeny sousední, případně stávající okraje 
betonu. 

 
V celé délce je třeba kontrolovat minimální hloubku a tato 
nesmí být v žádném bodě menší. Toto je možné kontrolovat 
například pomocí výškově přestavitelné špachtle. 

 
Případně zabudované kovové profily musí být minimálně v hloubce 25 mm (případně 
28 mm při dodatečném použití těsnící pásky Mycoflex WW-Band) odstraněny. 

MC-Floor Connect ST, CP nebo 
CPS: cca 25 mm 

 

S dodatečným utěsněním pomocí 
těsnící pásky Mycoflex WW-Band: 
+ cca 3 mm 
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2.3. Vyčištění a příprava podkladu 

Podklad musí být suchý (zbytková vlhkost maximálně 6%), 
bez cementové malty, prachu, oleje a ostatních separačně 
působících látek. 
Pokud je betonový podklad v oblasti spáry vybourán příliš 
hluboko (> 10 mm), musí se oblast předem v samostatném 
pracovním postupu reprofilovat. 
Pevnost v tahu povrchové vrstvy podkladu musí činit 
minimálně 1,5 MPa. 
Teplota podkladu a prostředí by měla 
vykazovat minimálně + 8°C a max. +30°C (Pozor: respektujte problematiku rosného 
bodu – tvoření kondenzátu!). 

 

2.4. Přiříznutí 

Pomocí ruční úhlové brusky se přiřízne délka profilu. Na zadní straně spárového výplňového 
profilu je v oblasti křivky MC-Floor Connect umístěn kluzný pás, aby se zabránilo vniknutí 
lepidla do spáry, a aby bylo dosaženo optimální klouzání spáry. 
Kluzný pás se nesmí odstraňovat. 
Aby se zkontrolovalo přiříznutí, tak se přenesou všechny spárové výplňové profily do 
vysekané oblasti a na zkoušku se položí. 
Přitom je třeba dbát na to, aby křivka vedle sebe seřazených spárových výplňových 
profilů plynule pokračovala. 

Tyto opět vyjmout a položit vedle vysekané oblasti. 
Rohové profily a také řešení pro body tvaru T a pro body křížení se musí pro 
všechny typy spárových výplňových profilů MC- Floor Connect zakoupit zvlášť. 
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2.5. Profil z pěnové hmoty 

Aby byl zajištěn pohyb mezi oběma podlahovými deskami, tak 
se musí vložit profil z pěnové hmoty. Výška přesahu by měla 
činit cca 2 mm. Montážní malta, která se použije následně, 
nesmí stávající spáru zasypat. Neustále kontrolujte výšku 
pomocí špachtle. 

 

2.6. Příprava montážní malty 

MC-Floor Connect Adhesive je dvousložková malta a je 
dodávána v hmotnostně vzájemně sladěných obalových 
jednotkách. Nejprve pečlivě promíchejte základní 
komponentu.  Následně se přidá tvrdící přísada. Poté se obě 
komponentu po dobu 3 minut důkladně a homogenně 
společně smíchají. K tomu jsou vhodné pomaluběžná 
míchadla (max. 300 ot./min). Je třeba se pečlivostí při míchání 
vyvarovat vmíchání vzduchu. Po ukončení míchání je třeba 
maltu přelít do čisté nádoby pro zpracování a ještě jednou 
krátce promíchat. 
Maltu MC-Floor Connect Adhesive je možné zpracovávat pomocí zednické lžíce, 
hladítka nebo jiného srovnatelného nářadí. 

 

2.7. Těsnící páska Mycoflex WW-Band 

Spárový výplňový profil MC-Floor Connect se 
dodává vyspárovaný. Tato údržbová spára slouží   
k lepší čistitelnosti profilu a je nepropustná pro 
kapaliny pouze při pohybech spáry < 3 mm. Při 
větším pohybu spáry a při současně požadované 
nepropustnosti pro kapaliny se musí pod profilem 
MC-Floor Connect vytvořit utěsnění pomocí těsnicí 
pásky Mycoflex WW-Band a malty MC-Floor 
Connect Adhesive. 
Těsnicí páska Mycoflex WW-Band má šířku 150 
mm. 

Těsnicí páska 

MC WW-Band

  

Překrývající se pásky pro utěsnění spár se spojí pomocí svařování horkým plynem. 
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Těsnicí páska Mycoflex WW-Band se 
musí před aplikací na přední a na zadní 
straně uprostřed zakrýt lepicí páskou          
s šířkou minimálně 5 cm, takže lepicí 
páska, která má šířku mezi 33% a 50% 
těsnicí pásky, funguje jako oddělující pás. 
Malta MC-Floor Connect Adhesive se 
nanese na betonový podklad a na tu 
stranu těsnicí pásky Mycoflex WW-Band, 
která je odvrácená k betonu. 
Následně se musí těsnící páska Mycoflex 
WW- Band vlepit do spáry bez pórů. Pásy 
lepicí pásky se nesmí odstraňovat. 

 
 

 

2.8. Položení maltového lůžka 

Připravenou maltu aplikovat stejnoměrně a homogenně v levé a pravé polovině 
vyhloubení. Pomocí špachtle uhladit spojovací lepidlo v požadovaných tloušťkách 
vrstev. Je velmi důležité, aby bylo dodrženo oddělení mezi levou a pravou stranou 
spáry. 

 

 

2.9. Vsazení spárového výplňového profilu 

Dříve, než se může spárový výplňový profil jako celek vložit do čerstvého maltového 
lůžka, musí se na zadní stranu spárového výplňového profilu po celé ploše nanést 
montážní malta. 
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Je třeba zajistit, aby se při slepování pod spárovým výplňovým profilem nevytvořily 
žádné dutiny. Toto je třeba zajistit zatlačením profilu do vytvořeného lůžka z lepidla. 
Po stranách musí vystoupit přebytek malty. Pokud by se mělo použít pryžové kladivo 
pro pevné poklepání, tak je třeba dbát pomocí dřevěného hranolu na rozložení síly.  

 

V okrajích se musí následně setřít montážní malta tak, aby okraje byly bez dutin             
a s přebytkem malty. 

 

Je třeba dbát na to, aby křivka spárového výplňového profilu MC-Floor Connect při 
vkládání více profilů pokračovala dál, a aby nebyla zalepena maltou. Elastická 
spárovací hmota, jako například Mycoflex 488 MS, má v této oblasti sloužit jak 
výplňový materiál. 

 

2.10. Vsazení MC-Floor Connect CPS 

Spárový výplňový profil MC-Floor Connect CPS představuje trochu jiné provedení 
spárového výplňového profilu MC-Floor Connect. 2rozměrový profil pro parkovací 
domy dovoluje pohyb spáry v horizontálním a vertikálním směru. Tuto volnost pohybu 
získává tento profil tím, že sestává z 2 polovin profilu, které jsou vzájemně spojeny 
pomocí vložky z elastické pryže. Při vkládání profilu MC-Floor Connect CPS je třeba 
proto obzvlášť dbát na vyrovnání obou polovin profilu, aby byl po vlepení vložky                
z elastické pryže zajištěn rovný přechod částí. 
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Obě poloviny profilu se vloží se stejnoměrným odstupem 10 cm.  Protože profily nejsou 
během vkládání společně spojeny, je třeba dbát rovněž na to, aby obě poloviny byly 
položené ve stejné výšce. Pro jednodušší vložení se doporučuje předem provést 
reprofilaci vysekané oblasti. Toto se může rovněž provést s montážní maltou MC-Floor 
Connect Adhesive. Na vytvrzenou reprofilaci se vloží těsnicí páska Mycoflex WW-Band 
do čerstvé vrstvy malty. Střední část těsnicí pásky Mycoflex WW-Band je třeba opatřit 
lepicí páskou (viz 2.7), takže se v zabudovaném stavu nebude nacházet žádné lepidlo 
pod vložkou z elastické pryže. 

 

Obě poloviny profilu se vloží do čerstvého maltového lůžka z MC-Floor Connect 
Adhesive a vyrovnají se. Se srovnávací latí 10 cm, která je běžně k dostání v obchodě, 
se dá vzdálenost stejnoměrně nastavit. Je třeba zajistit, aby se při slepování pod 
spárovým výplňovým profilem nevytvořily žádné dutiny. Toto je třeba zajistit zatlačením 
profilu do vytvořeného lůžka z lepidla. Pokud by se mělo použít pryžové kladivo pro 
pevné poklepání, tak je třeba dbát pomocí dřevěného hranolu na rozložení síly. Po 
stranách musí vystoupit přebytek malty. Je třeba bezpodmínečně dbát na to, aby se 
mezi oběma polovinami profilu nenacházela žádná malta. K tomu se (žlutá) lepicí 
páska, po vyrovnání obou polovin profilu, odstraní společně s přebytečným lepidlem. 
Případně je třeba tuto oblast vyčistit s vhodnými čisticími prostředky tak, aby ve 
štěrbině mezi profily nezůstaly žádné zbytky malty. 
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Jakmile bude malta vytvrzená tak, že obě poloviny profilu nebude již možné posouvat, 
tak se může zabudovat vložka z elastické pryže. K tomu se provede základní nátěr 
prostřednictvím společně dodávaného produktu Mycoflex 251 jak na elastickou pryž, 
tak i na oba profily. Po uplynutí doby odvětrání (viz technický list) se rovněž společně 
dodávané lepidlo na elastickou pryž Mycoflex 488 MS nanese na stěny lepicí drážky. 
Následně se vložka z elastické pryže zatlačí stejnoměrně a bez zvlnění do drážky. 

 

 
3. Dotatečná úprava 

3.1. Přebroušení 

Při použití malty MC-Floor Connect Adhesive se může přes spárový výplňový profil 
MC-Floor Connect při teplotě 20 °C přejíždět již 24 hodin po zabudování. Aby byl 
zajištěn bezešvý přechod mezi profilem MC-Floor Connect a okolní podlahou, tak se 
vše zabrousí do roviny pomocí ruční brusky například s diamantovým brousicím 
kotoučem. S přebrušováním se může začít teprve tehdy, když je lepidlo vytvrzené. 
Profil MC-Floor Connect ST se může zbrousit max. o 3 mm, profil CP max. o 2 mm. 
Vytváření děr nebo stop po broušení je možné se vyvarovat tím, že se pracuje ve 
velkých kruhovitých pohybech. Aby vznikl hladký povrch, tak se musí použít přiměřený 
brusný kotouč. 

 

Přebroušený přechod profilu 
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3.2. Zapečetění nebo nanesení vrchní vrstvy 

Spárový výplňový profil MC-Floor Connect je možné opticky přizpůsobit podle okolního 
nátěru podlahy prostřednictvím pigmentované nanášené vrstvy pro zapečetění 
povrchu. 
Po broušení by se měla zabroušená oblast opatřit minimálně ochrannou vrstvou pro 
zapečetění povrchu jako například MC-Floor TopSpeed T, aby se minimalizovalo 
vnášení nečistot a kapalin. 
Při aplikaci ochranné vrstvy na profil je třeba obecně dbát na to, aby se ochranná vrstva 
nenanesla na těsnicí hmotu profilu, případně aby následně byla opět uvolněna. 

 

Zapečetění Uvolnění 
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4. Seznam strojního vybavení pro aplikaci 
MC-Floor Connect 

	

 

Pravítko 

Vodováha: Délka 200 cm a délka 50 cm tužka / značkovač 

Brnkací šňůra 

Lepicí páska 

Krycí fólie 

Míchadlo Váha 

Čistič k odstranění epoxidové pryskyřice 

Štětec 

Řezačka spár s odsáváním (doporučení: Hilti DCG 230) 

Případně frézka na beton 

Vysavač prachu (doporučení: Hilti VC 40-U) 

Sekací kladivo 

Dláto Zednické kladívko 

Štukaterské lžíce a různé špachle 

Pryžové kladivo 

Dřevěná lať 5 x 8 cm, délka cca 40 cm 

Ruční úhlová bruska s odsáváním a diamantový brusný kotouč (doporučení: Reca 

diamop Basic) 

Váleček s krátkým vlasem 

 Silikonová spárovací špachtle 
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MC-Bauchemie s.r.o. 

Skandinávská 990 

26753 Žebrák 

 

Tel.: +420 311 545 155 

Fax: +420 311 537 118 

Mail: info@mc-bauchemie.cz  

Technické listy a další informace na stránce www.mc-bauchemie.cz 


