
MC-Floor Connect CP
Een trillingsvrij overrijdbaar voegprofiel voor
parkeergarages met een bekledingsrand

MC-Floor Connect wordt volledig met MC-Floor
Connect Adhesive in een voorbereide uitsparing
gecentreerd over de voeg verlijmd.
Raadpleeg hiervoor onze technische handleiding
MC-Floor Connect.

Aanvullende informatie
MC-Floor Connect wordt afgevoegd geleverd.

Deze onderhoudsverbinding wordt gebruikt om de
reinigbaarheid van het profiel te verbeteren en is
bij voegbewegingen < 3 mm vloeistofdicht. Bij een
grotere voegbeweging en gelijktijdig vereiste vloei-
stofdichtheid, dient onder het MC-Floor Connect
Profiel een afdichting met Mycoflex WW-Band te
worden gemaakt. Raadpleeg hiervoor onze techni-
sche handleiding MC-Floor Connect.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Parkeergarages
• Showrooms
• Werkplaatsen, industriehallen, logistieke centra etc.

• Voor luchtbanden geoptimaliseerd, mechanisch zeer hoog belastbaar kant- en klaar voegprofiel
• Ook geschikt voor brede voegen
• Overlaagbare bekledingsranden
• Koolstofvezelversterkt en vrij van staal
• Geringe inbouwdiepte
• Korte installatie tijden en eenvoudige reparatie
• Door het schuren en nadien te coaten volledig vlak te installeren

Verwerkingsrichtlijnen

Kennmerk Eenheid Waarde Opmerkingen

Kleur van het profiel grijs

Lengte van het profiel cm 120

Breedte van het profiel cm 26

Diepte van het profiel cm 2

Gewicht van het profiel kg/stuk 10

Breedte van de voeg mm 20

Schuurbaar mm < 2

Drukvastheid N/mm² 60
kg/cm² 600

Hechtsterkte N/mm² > 4

Max. temperatuur °C 80 (zonder gelijktijdige mechanische belasting)

Technische eigenschappen MC-Floor Connect CP
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Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend.
Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropge-
steld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze
medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De
algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd. 

Uitgave 12/16. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 
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Breedte van de voeg max. rekvermogen max. vervorming

0 mm 55,0 mm 0 mm

5 mm 52,5 mm 5 mm

10 mm 50,0 mm 10 mm

15 mm 47,5 mm 15 mm

20 mm 45,0 mm 15 mm

25 mm 42,5 mm 15 mm

30 mm 40,0 mm 15 mm

35 mm 37,5 mm 15 mm

40 mm 35,0 mm 15 mm

45 mm 32,5 mm 15 mm

50 mm 30,0 mm 15 mm

55 mm 27,5 mm 15 mm

60 mm 25,0 mm 15 mm

65 mm 22,5 mm 15 mm

70 mm 20,0 mm 15 mm

75 mm 17,5 mm 15 mm

80 mm 15,0 mm 15 mm

Voegbeweging MC-Floor Connect CP

Productkenmerken MC-Floor Connect CP

Levering Kant- en klare profielen op pallets

Beschikbare speciaalprofielen MC-Floor Connect CP-T, -L en -Kruisstuk

Opslag Volledig vlak, horizontaal, droog, koel en vorstvrij bewaren. In
geklimatiseerde ruimtes minimaal 24 maanden houdbaar.

* Alle technische waarden werden bij + 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid vastgesteld.


