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MC-Floor Connect ST 
Döccenőmentes standard hézagprofil 
beltéri alkalmazásra 
 

 A termék tulajdonságai: 

 mechanikailag fokozottan terhelhető készprofil 

 a csiszolhatóságnak köszönhetően tökéletesen síkban elhelyezhető 

 szénszálas erősítésű, acélmentes 

 csekély beépítési mélység 

 gyorsan beépíthető, egyszerűen javítható 

 

Alkalmazási területek: 

 raktárcsarnokok és magaspolcos raktárak 

 ipari létesítmények és gyáregységek 

 bevásárlóközpontok és szupermarketek 

 kórházak és laborok 

 rendezvényközpontok és oktatási intézmények  

 gyógyszer- és élelmiszeripari létesítmények 
 

Kivitelezési tudnivalók  

Az MC-Floor Connect profilt MC-Floor Connect Adhesive 
ragasztóval teljes felületen, központosan a fuga fölött 
bele kell ragasztani az előkészített vájatba. Részletes 
útmutatóért kérje „MC-Floor Connect” című műszaki 
kézikönyvünket. 
 
További tudnivalók 

Az MC-Floor Connect-et kifugázott állapotban szállítjuk.  

A gyárilag vágott hézag a profil könnyebb tisztíthatóságát 
szolgálja, és csak 3 mm-nél kisebb fugamozgás esetén 
őrzi meg folyadékzáró képességét. Ha ennél nagyobb a 
fugamozgás, és követelmény a tömítettség, az MC-Floor 
Connect profil alá Mycoflex WW szalagot kell behelyezni. 
Részletes útmutatóért kérje „MC-Floor Connect” című 
műszaki kézikönyvünket. 
 

 

MC-Floor Connect ST műszaki adatok 

jellemző mértékegység érték megjegyzés 

a profil színe  szürke  

profilhossz cm 120  

profilszélesség cm 25  

profilmélység cm 2  

a profil súlya kg/db 11  

kifugázott szélesség mm 10  

csiszolhatóság mm < 3  

nyomószilárdság N/mm
2
 

kg/cm
2
 

60 

600 
 

tapadó-húzó-szilárdság N/mm
2
 > 4  

maximális hőmérséklet °C 80 (egyidejű mechanikus terhelés nélkül) 
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MC-Floor Connect ST fugamozgás 

fugaszélesség maximális tágulás maximális összenyomódás 

0 mm 30 mm 0 mm 

5 mm 25 mm 5 mm 

10 mm 20 mm 5 mm 

15 mm 15 mm 5 mm 

20 mm 10 mm 5 mm 

25 mm 5 mm 5 mm 

30 mm 0 mm 5 mm 
 
 
 

MC-Floor Connect ST termékjellemzők 

szállítási kiszerelés meghatározott alakú, előre vágott darabok raklapon 

rendelhető különleges profilok MC-Floor Connect ST-uni 

tárolás Vízszintesen a felületére fektetve, száraz, hűvös, fagymentes helyen tartandó. 
Klimatizált helyiségben tartva a tárolhatósági idő legalább 24 hónap. 

 
 
 

* A fenti műszaki adatok +23°C és 50% relatív páratartalom mellett jellemző értékeket jelölnek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Megjegyzés: A műszaki adatlapon közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem 
kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a konkrét építési objektummal, rendeltetési céllal és különleges helyi 
igénybevétellel. Az objektumnak az alkalmazási alapkörülményektől eltérő adottságai a tervező általi előzetes felülvizsgálatot és 
egyedi jóváhagyást igényelnek. Az MC szaktanácsadói által nyújtott műszaki tanácsadás nem helyettesíti az építmény történetének 
tervezői feldolgozását. A fentiek teljesülése esetén értékesítési és szállítási feltételeink keretében szavatoljuk az adatok 
helyességét. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező 
érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiektől függetlenül, 
minden esetben betartandók. 
 
12/15 sz. kiadás. A nyomtatvány műszaki szempontból átdolgozásra került. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem 
használhatóak. Műszaki szempontból átdolgozott új kiadás megjelentetése esetén a jelen kiadás érvényét veszíti. 
 


