
EXPERTISE
JOINTS & SEALANTS

Podlahové spárové profi ly na nové úrovni

MC-Floor Connect



MC-Floor Connect ST

MC-Floor Connect CP

MC-Floor Connect CPS

Je jedno, zda v průmyslových halách, logistických cent-
rech, parkovacích domech nebo v maloobchodě: Trvalé 
přejíždění nerovných spár vede k hluku a vibracím. Přitom 
se může poškodit citlivé zboží. Kromě toho mají přenosy vib-
rací negativní účinek na stavební konstrukci, vozidlo a často 
také na řidiče. Zbytečný vývin hluku zvyšuje každodenní 
hladinu hluku. Se spárovým profilem MC-Floor Connect 
je zde nyní pro Vás k dispozici trvalé řešení pro takové 
problémy se spárami.  

Díky použití spárového profilu MC-Floor Connect bude mož-
né bezhlučné přejíždění podlahových spár. Protože spárový 
profil je s podkladem propojen beze švu, bude spolehlivě 
zabráněno nárazovým zatížením a hluku. Přes absolutně rov-
né přechody spár může být také citlivé zboží přepravováno 
naprosto bez jakýchkoliv otřesů. 

Pro spáry v parkovacích domech existuje nyní další varianta 
MC-Floor Connect, která dokáže vyrovnávat jak horizontální, 
tak i vertikální pohyby spár. Díky plošně zarovnanému vsa-
zení je také u tohoto profilu MC-Floor Connect přejetí spáry 
pneumatikami sotva citelné.

Výhody

K  Přejíždění spárových profilů bez otřesů a hluku

K  „Neviditelné“ přizpůsobení podle stávajících 
podlahových povlaků

K  Krátké montážní časy a jednoduchá oprava

Vlastnosti

K  Mechanicky vysoce zatížitelné

K  Trvale nekorodující

K  Možnost nanést na profil ochrannou podlahovou vrstvu

K  Možnost broušení a díky tomu absolutní zarovnání 
s povrchem

Vždy správné řešení

Se třemi verzemi profilu pro různé požadavky nabízí produkt 
MC-Floor Connect pro každou oblast použití perfektní, trvalé 
řešení. Robustní ve výsledku, tiché a bez vibrací ve způsobu 
účinku.

Tiché řešení spár

MC-Floor Connect



Profil pro parkovací domy: 

-  optimalizován pro mecha-
nické zatížení pneumatikami, 
např. provozem osobních 
automobilů

-  s přírubou pro napojení 
spáry pro silné ochranné 
souvrství až do 5 mm

-  maximální šířka 
spáry 80 mm

Standardní profil: 

-  optimalizován pro vysoké 
mechanické požadavky, 
např. provoz vysokozdviž-
ných vozíků, automatických 
zakladačů atd.

 -  maximální šířka 
spáry 30 mm

Dvojrozměrný parkovací 
profil:

-  optimalizován pro 
horizontální a vertikální 
pohyby spár v parkovacích 
domech

-  s přírubou pro napojení 
spáry pro silné ochranné 
souvrství do 5 mm

-  maximální šířka 
spáry 50 mm
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MC-Floor Connect 
Podlahové spárové profily 
na nové úrovni

K V jedné rovině s podlahou a žádné hrany 

K Mechanicky vysoce zatížitelné

K Rychlá aplikace

Česká republika:
MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinávská 990
26753 Žebrák

Telefon: +420 311 545 155
Fax: +420 311 537 118

info@mc-bauchemie.cz
www.mc-bauchemie.cz

Slovenská republika:
MC-Bauchemie s.r.o.
Diaľničná cesta 18
903 01 Senec

Telefon: +421 244 442 195
Fax: +421 244 441 348
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www.mc-bauchemie.sk
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