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Guangdong (adresa: č. 97, Liuhua Road, okres Yuexiu, město Guangzhou, Guangdong).
Province, 510010) pro referenci v budoucích revizích.
The main preparation unit, participating unit, main drafter and main examiner of this
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Hlavní přípravná jednotka, zúčastněná jednotka, hlavní navrhovatel a hlavní zkoušející této
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1 General Provisions

1 Obecná ustanovení

1.0.1 This specification is formulated to standardize the quality of modified
inorganic

powder

composite

building

decorative

material

(MCM)

construction and ensure it to be safe, reliable, economical and reasonable.
1.0.1 Tato specifikace je formulována tak, aby standardizovala kvalitu
konstrukce

modifikovaného

anorganického

práškového

kompozitního

stavebního dekorativního materiálu (MCM) a zajistila, aby byla bezpečná,
spolehlivá, ekonomická a přiměřená.
1.0.2 This specification is applicable to the design, construction and
acceptance of modified inorganic powder composite building decorative
material (MCM) construction of new buildings and existing buildings.
1.0.2. Tato specifikace je aplikovatelná pro návrh, konstrukci a přejímku
konstrukcí

stavebních

dekorativních

materiálů

z

modifikovaného

anorganického prášku (MCM) nových a stávajících budov.
1.0.3 In addition to the requirements of this specification, the modified
inorganic

powder

composite

building

decorative

material

(MCM)

construction should also comply with the provisions of national current
standards, laws and regulations.
1.0.3. Kromě požadavků této specifikace by měla konstrukce modifikovaného
anorganického práškového kompozitního stavebního dekorativního materiálu
(MCM) splňovat také ustanovení současných národních norem, zákonů a
předpisů.

2

2 Terms

2 Podmínky

2.0.1 Modified inorganic powder
The powder made of inorganic materials such as utilizable soil, stone powder,
slag, tailing powder, ceramic slag powder, quartz sand and fly ash, etc. that
are modified by surface active agent after pretreated, dried, ground and mixed
well according to the proportioning.
2.0.1 Modifikovaný anorganický prášek
Prášek vyrobený z anorganických materiálů, jako je využitelná zemina,
kamenný prášek, struska, hlušinový prášek, prášek z keramické strusky,
křemičitý písek a popílek atd., které jsou po předběžné úpravě povrchově
upraveny aktivním činidlem, vysušeny, rozemlety a dobře promíchány podle
proporcí.
2.0.2 Modified inorganic powder composite building decorative material
Lightweight building decorative material made of the major raw material
modified inorganic powder and high molecular polymer by molding,
cross-linking, heating and compounding, which can express the texture of
various tiles, wood, stone, leather, ceramics, braid and relief, etc., with
flexibility and recyclability, hereinafter referred to as MCM.
2.0.2 Modifikovaný anorganický práškový kompozitní stavební dekorativní
materiál
Lehký

stavební

dekorativní

materiál

vyrobený

z

hlavní

suroviny

modifikovaného anorganického prášku a vysokomolekulárního polymeru
formováním, zesíťováním, ohříváním a mícháním, které mohou vyjádřit
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strukturu různých dlaždic, dřeva, kamene, kůže, keramiky, copu a reliéfu atd. .,
s flexibilitou a recyklovatelností, dále označených jen MCM.
2.0.3 Specific tile for the corner
Specific tile for wall corner that is specially made of MCM according to the
using requirements. The back of the tile has a waterproof coating.
2.0.3 Specifická dlaždice pro roh
Specifická dlaždice pro roh stěny, která je speciálně vyrobena z MCM podle
požadavků na použití. Zadní strana dlaždice má nepromokavý povlak.
2.0.4 Specific adhesive
Specific polymer slurry for laying MCM on the substrate, with two types:
cement-based adhesive and paste-like emulsion base adhesive.
2.0.4 Specifické lepidlo
Specifická polymerní suspenze pro pokládku MCM na podklad, se dvěma
typy: lepidlo na bázi cementu a lepidlo na bázi emulzní pasty.
2.0.5 Interface treating mortar
Polymer slurry applied to the substrate to improve the adhesive property
between MCM and the substrate.
2.0.5 Rozhraní ošetřující maltu
Polymerní suspenze aplikovaná na podklad ke zlepšení adhezivních vlastností
mezi MCM a podkladem.
2.0.6 Specific grout
Specific filler for filling joints between MCM, which is composed of
inorganic cement, fine aggregate and polymer modifier.
2.0.6 Spefická malta
Specifické plnivo pro vyplňování spár mezi MCM, které se skládá z
anorganického cementu, jemného kameniva a polymerního modifikátoru.
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2.0.7 Paste substrate
Wall, roof and flooring structural layer supporting MCM decorative layer.
2.0.7 Lepící substrát
Stěnová, střešní a podlahová konstrukční vrstva podporující dekorativní
vrstvu MCM.
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3 Materials

3 Materiály

3.1 Classification and Performance Index of MCM
3.1 Klasifikace a index výkonu MCM
3.1.1 The classification and code of MCM should meet the requirements of
Table 3.1.1.
3.1.1 Klasifikace a kód MCM by měly splňovat požadavky tabulky 3.1.1.
Table 3.1.1 Classification and code
Tabulka 3.1.1
Classification method
Metoda klasifikace
Using environment and
purpose
Prostředí používání a
účel

Surface condition
Stav povrchu
Mode of production
Způsob výroby

Klasifikace a kód

Type
Typ
Wall
Stěna
Indoor
Vnitřní
Floor
Podlaha
Wall
Stěna
Outdoor
Venkovní
Floor, roof
Podlaha, střecha
Plane
Rovina
Concavo-convex surface
Konkávně konvexní povrch
Split
Rozštěpení
Cut
Řezání

Code
Kód
MCM-IW
MCM-IF
MCM-EW
MCM-EF
MCM-P
MCM-R
MCM-S
MCM-C

3.1.2 The performance of MCM should meet the following requirements:
3.1.2 Výkon MCM by měl splňovat následující požadavky:
1 The appearance quality of MCM should meet the requirements of
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Table 3.1.2-1.
1 Kvalita vzhledu MCM by měla splňovat požadavky tabulky 3.1.2-1.

Table 3.1.2-1
The appearance quality of MCM
Tabulka 3.1.2.-1
Kvalita vzhledu MCM
Item
Index requirements
Položka
Indexové požadavky
Penetrating cracks or holes,
delamination
Unallowed
Pronikavé trhliny nebo díry,
Nepovoleno
delaminace
Surface defects
Povrchové vady Missing edge, missing corner, holes, There should be no obvious defects or color
blisters, color difference
difference
Chybějící hrana, chybějící roh, díry, Neměly by existovat žádné zjevné vady nebo
puchýře, rozdíl barev
rozdíl barev
Note: Decorative holes and color differences are not surface defects.
Poznámka: Ozdobné otvory a barevné rozdíly nejsou povrchovými vadami.

2 The dimensional deviation of MCM should meet the requirements of
Table 3.1.2-2.
2 Rozměrová odchylka MCM by měla splňovat požadavky tabulky
3.1.2-2.

Item
Položka

Table 3.1.2-2
The dimensional deviation of MCM
Tabulka 3.1.2-2
Rozměrová odchylka MCM
Length and width (mm)
Thickness (mm)
Délka a šířka (mm)
Tloušt’ka
Split
Rozštěpení

Cut
Řezání

Plane
Rovina
Index
+1.5
±3
±1
Index
-1.0
Note: The dimensional deviation refers to the deviation between the measured value of the actual size
and the nominal value.
Poznámka: Rozměrová odchylka se týká odchylky mezi naměřenou hodnotou skutečné velikosti a
nominální hodnotou.

3 The performance index of MCM should meet the requirements of
Table 3.1.2-3.
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3 Index výkonu MCM by měl splňovat požadavky tabulky 3.1.2-3.

Table 3.1.2-3
The performance index of MCM
Tabulka 3.1.2-3 Index výkonu MCM

No.
Číslo

Index requirements
Indexové požadavky
Indoor
Outdoor
Vnitřní
Venkovní
Floor
Wall
Floor
Wall
and roof
Stěna
Podlaha
Stěna
Podlaha
a střecha

Item
Položka

Area density, kg/m2
Hustota plochy, kg/m2

1

2

3

4

5

Water absorption rate, %
Rychlost absorpce vody, %

Frost resistance a
Odolnost proti mrazu a

Heat
resistance
Odolnost vůči
teplu

Resistance to
artificial aging
Odolnost vůči
umělému
stárnutí

3-20
≤15, No bulging, cracking, delamination or
chalking of the test piece
≤15, Žádné vyboulení, praskání,
delaminace nebo křídování zkušebního
kusu
No damage on the
surface such as
cracks, chalking,
delamination, etc.
—
Žádné poškození
povrchu, jako jsou
praskliny, křídování,
delaminace atd.

Dimensional
change rate/%
Míra změny
rozměrů/%

Appearance
Vzhled

GB/T 9966.3

JG/T 25

≤0.5
No stickiness, blistering,
swelling or deformation
Žádná lepivost, puchýře, otoky
nebo deformace

Surface
Povrch

Residual indentation after static
load/mm
Zbytkové odsazení po statickém
zatížení/mm
Aging time, h
Čas stárnutí, h

Test method
Testovací metoda

—

≤0.40

—

≤0.40

—

2000

—

No blistering,
cracking or
delamination,
deformation
Žádné puchýře,
praskání nebo
delaminace,
deformace
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GB/T 4085

GB/T 4085

GB/T 16259
Method A
GB/T 16259
Metoda A

Chalking, level
Křídování,
úroveň
Discoloration,
level
Odbarvení,
úroveň

6

7

8

9

10

11

12

Abrasion resistance, g/750r
Odolnost proti oděru, g/750r

Slip resistance (static friction
coefficient FW)
Odolnost proti skluzu (koeficient
statického tření FW)
Flexibility b
Flexibilita b
Stain resistance / level
Odolnost vůči skvrnám / úroveň

Chemical
resistance
Chemická
odolnost

Limit of
hazardous
substances
Limit
nebezpečných
látek

Acid resistance
Odolnost vůči
kyselinám
Alkali
resistance
Odolnost vůči
zásadám
TVOC/(g/m2）
Soluble lead,
mg/m2
Rozpustné
olovo, mg/m2
Soluble
cadmium,
mg/m2
Rozpustné
cadmium,
mg/m2
IRa

Limit of
radionuclides
Limit
Ir
radionuklidů
Note: a. It should be tested when

—

≤1

—

≤2

—

≤0.15

—

≤0.15

GB/T3810.7,
weigh the
abrasion value
according to
GB/T15036.2
(g/750r)
GB/T3810.7,
zvážit hodnotu
oděru podle
GB/T15036.2
(g/750r)

—

≥0.5

—

≥0.5

GB/T 4100

No cracks or breaks
Žádné praskliny nebo zlomeniny
≤1(plane)
≤1(rovina)
≤2( Concavo-convex surface)
≤2(Konkávně konvexní povrch)
No cracking, delamination, chalking or
obvious discoloration on the surface
Žádné praskání, delaminace, křídování
nebo zjevné zbarvení povrchu
No cracking, delamination, chalking or
obvious discoloration on the surface
Žádné praskání, delaminace, křídování
nebo zjevné zbarvení povrchu
≤10

—

≤20

—

JG/T 311
GB/T 9780

GB/T 3810.13

GB/T 18586
≤20

—

≤1.0

—

≤1.3

—
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GB 6566

climatic conditions require;
Poznámka: a. Mělo by být
testováno, pokud to vyžadují
klimatické podmínky;
b. It should be tested when required by the contract between the supplier and the buyer;
c. Slight changes in color are allowed.
b. Měl by být testován, pokud to vyžaduje smlouva mezi dodavatelem a kupujícím;
c. Mírné změny barvy jsou povoleny.

3.2 Performance Index of Auxiliary Materials
3.2 Výkonnostní index pomocných materiálů
3.2.1 Specific adhesive for MCM
3.2.1 Specifické lepidlo pro MCM
1 The performance index of cement-based adhesive should meet the
requirements of Table 3.2.1-1.
1 Výkonnostní index lepidla na bázi cementu by měl splňovat požadavky
tabulky 3.2.1-1.
Table 3.2.1-1 Performance index of cement-based adhesive
Tabulka 3.2.1-1 Výkonnostní index lepidla na bázi cementu
Performance index
Výkonnostní index
Single
Bi
component component
Jedna
Dvě
součást
součásti

Item
Položka

Original tensile adhesive strength, MPa
Původní pevnost v tahu, MPa
Tensile adhesive strength after immersion in water,
MPa
Pevnost v tahu po ponoření do vody, MPa
Tensile adhesive strength after heat aging, MPa
Pevnost v tahu po stárnutí teplem, MPa
Tensile adhesive strength after freeze-thaw cycle, MPa
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≥0.5

≥1.0

Test method
Testovací
metoda

JC/T 547

Pevnost v tahu po cyklu zmrazení-rozmrazení, MPa
Tensile adhesive strength with the open time of 20min,
MPa
Pevnost v tahu s otevřenou dobou 20 minut, MPa
Transverse extension deformation, mm
Příčná deformace prodloužení, mm
Slippage, mm
Skluz, mm

≥0.5
≥2.0
≤0.5
No obvious alkali
efflorescence
Žádné zjevné alkalické
výkvěty

Alkali efflorescence resistance
Odolnost proti alkalickým výkvětům

JC/T 1024

2 The performance index of paste-like emulsion base adhesive should
meet the requirements of Table 3.2.1-2.
2 Index výkonnosti pastovitého emulzního základního lepidla by měl
splňovat požadavky tabulky 3.2.1-2.
Table 3.2.1-2 Performance index of paste-like emulsion base adhesive
Tabulka 3.2.1-2 Výkonnostní index pastovitého emulzního základního lepidla
Item
Položka

Performance index
Výkonnostní index

Original compression shear adhesive strength, MPa
Původní síla přilnavosti ve smyku, MPa
Compression shear adhesive strength after heat aging, MPa
Síla přilnavosti ve smyku po stárnutí teplem, MPa
Tensile adhesive strength with the open time of 20min, MPa
Pevnost v tahu s otevřenou dobou 20 minut, MPa
Slippage, mm
Skluz, mm

Test method
Testovací
metoda

≥1.0
≥0.5

JC/T 547

≥0.5
≤0.5

3.2.2 The performance index of specific grout for MCM should meet the
requirements of Table 3.2.2.
3.2.2 Výkonnostní index konkrétní injektážní malty pro MCM by měl
splňovat požadavky tabulky 3.2.2.
Table 3.2.2 Performance index of specific grout

11

Tabulka 3.2.2 Výkonnostní index konkrétní injektážní malty

Item
Performance index
Položka
Výkonnostní index
Standard test conditions
Standartní zkušební
podmínky
Rupture strength, MPa
≥3.5
Mez pevnosti, MPa
After freeze-thaw cycle
Po cyklu zmrazení a
rozmrazení
Shrinkage value, mm/m
≤3.0
Hodnota smrštění, mm/m
30min
≤5.0
Water absorption, g
Absorbce vody, g
240min
≤10.0
Transverse extension deformation, mm
≥2.0
Příčná deformace prodloužení, mm
No
obvious
alkali
Alkali efflorescence resistance
efflorescence
Oddolnost proti alkalickým výkvětům
Žádné zjevné alkalické
výkvěty

Test method
Testovací metoda
JC/T 1004

JC/T 1024

3.2.3 The performance index of interface treating mortar should meet the
requirements of Table 3.2.3.
3.2.3 Index výkonnosti rozhraní ošetřující maltu by měl splňovat požadavky
tabulky 3.2.3.
Table 3.2.3 Performance index of interface treating mortar
Tabulka 3.2.3 Výkonnostní index rozhraní ošetřující maltu
Item

Index

Položka

Index

Shear adhesive
strength, MPa

7d

≥0.7

14d

≥1.0

Přilnavost ve smyku,
MPa
Untreated
Tensile adhesive

7d
14d

≥0.3
≥0.5

Neošetřený
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Test method
Testovací
metoda
JC/T 907-2002

strength, MPa

Immersion treatment

Přilnavost v tahu, MPa

Ošetření ponořením
Heat treatment
Ošetření teplem
Freeze-thaw cycle treatment

≥0.3

Ošetření cyklem zmrazení a
rozmrazení
Alkali treatment
Ošetření zásadou

3.2.4 Other materials
3.2.4 Ostatní materiály
1 The performance index of the silicone building sealant used for joint
filling should meet the relevant requirements of current national standard
Silicone Building Sealant GB/T 14683.
1 Výkonnostní index silikonového stavebního tmelu použitého pro
vyplnění spár by měl splňovat příslušné požadavky aktuální národní normy
Silikonový stavební tmel GB/T 14683.
2 The performance of the stainless-steel metal sheet used for MCM
seams should meet the relevant requirements of current national standard
Cold Rolled Stainless Steel Plate and Sheet GB3280.
2 Vlastnosti plechu z nerezové oceli používaného pro švy MCM by měly
splňovat příslušné požadavky aktuální národní normy Desky a plechy z
nerezové oceli válcované za studena GB3280.
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4 Design

4 Design

4.1 Basic Requirement
4.1 Základní požadavek
4.1.1 MCM is applicable for building interior and exterior wall decoration,
indoor floor laying, roofing laying and outdoor sidewalk floor decoration.
Different types of MCM should be selected according to the requirements of
different using environments, purposes and surfaces in accordance with Table
3.1.1 of this specification.
4.1.1 MCM je použitelný pro vnitřní a vnější výzdoby stěn budov, pokládání
vnitřních podlah, pokládání střech a venkovních podlahových dekoračních
chodníků. Různé typy MCM by měly být vybrány podle požadavků různých
prostředí, účelů a povrchů v souladu s tabulkou 3.1.1 této specifikace.
4.1.2 The special design documents of MCM architectural finishing project
should include the following contents:
4.1.2 Speciální konstrukční dokumenty architektonického dokončovacího
projektu MCM by měly obsahovat následující obsah:
1 The design documents should determine the type, specifications,
arrangement, subdivision, color and pattern of MCM according to the project
characteristics and the requirements of the owner;
2 The design documents should clearly indicate the treatment of the
expansion joints, seams and detailed structures;
3 The design documents should clearly indicate the type and
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performance requirements for the materials used for leveling layer, interfacial
layer, adhesive layer and caulking, etc.
1 Konstrukční dokumenty by měly určit typ, specifikace, uspořádání,
rozdělení, barvu a vzor MCM podle charakteristik projektu a požadavků
vlastníka;
2 Konstrukční dokumenty by měly jasně uvádět ošetření dilatačních spár,
švů a podrobných konstrukcí;
3 Konstrukční dokumenty by měly jasně uvádět požadavky na typ a
výkon materiálů použitých pro vyrovnávací vrstvu, mezifázovou vrstvu, lepicí
vrstvu a tmelení atd.
4.1.3 When MCM is used for the decoration of building exterior wall with the
height above 12m, the area of a single MCM should not be greater than 0.8m2,
and the area density should not be greater than 8kg/m2; when it is used for the
decoration of building exterior wall with the height below 12m, the area
density of a single MCM should not be greater than 15kg/m2.
4.1.3 Pokud se MCM používá k dekoraci vnější stěny budovy s výškou nad
12m, plocha jednoho MCM by neměla být větší než 0,8m2 a hustota plochy
by neměla být větší než 8 kg/m2; pokud se používá k dekoraci vnější stěny
budovy s výškou pod 12m, neměla by plošná hustota jednoho MCM být větší
než 15 kg/m2.
4.1.4 The paste substrate can be the leveling layers of concrete walls or
masonry, the float coat of thermal insulation system, the cladding layer of keel
inorganic board, or the old decorative layers such as the treated tile, mosaic,
stone, paint, metal surfaces such as aluminum-plastic composite board and
wood plates, etc.
4.1.4 Pastovým podkladem mohou být vyrovnávací vrstvy betonových stěn
nebo zdiva, plovoucí vrstva zateplovacího systému, obkladová vrstva z
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kýlové anorganické desky nebo staré dekorativní vrstvy, jako je ošetřená
dlažba, mozaika, kámen, barva, kovové povrchy, jako je kompozitová deska z
hliníku a plastu a dřevěné desky atd.
4.1.5 When the paste substrate is the old decorative layer such as tile, mosaic,
stone, aluminum-plastic composite board and paint, etc., use interface treating
mortar for interface treatment, and then paste with specific adhesive.
4.1.5 Pokud je pastovým podkladem stará dekorativní vrstva, jako jsou
dlaždice, mozaika, kámen, hliníkově-plastové kompozitní desky a barvy atd.,
použijte maltu na ošetření rozhraní na rozhraní a poté nalepte speciálním
lepidlem.

4.2 Construction Design
4.2 Konstrukční návrh
4.2.1 The construction design for MCM directly pasted on the wall and floor
substrates should meet the requirements of Figure 4.2.1.
4.2.1 Konstrukční design MCM přímo nalepený na stěnové a podlahové
podklady by měl splňovat požadavky obrázku 4.2.1.

①—— Substrate: concrete wall / various masonry walls / cement floor;
②—— Leveling layer: cement mortar, polymer mortar;
③—— Adhesive layer: specific adhesive;
④—— Decorative layer: MCM-IW, MCM-EW, MCM-IF, MCM-EF
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⑤—— Splicing joint: joint filler (specific grout, silicone building sealant) or stainless-steel
metal sheet (indoor)
①—— Podklad: betonová zeď / různé zděné stěny / cementová podlaha;
②—— Vyrovnávací vrstva: cementová malta, polymerová malta;
③—— Lepicí vrstva: specifické lepidlo;
④—— Dekorativní vrstva: MCM-IW, MCM-EW, MCM-IF, MCM-EF
⑤—— Spojovací spára: výplň spár (konkrétní spárovací hmota, silikonový stavební tmel) nebo
plech z nerezové oceli (vnitřní)

Figure 4.2.1 Construction diagram for MCM directly pasted on the wall and floor
substrates
Obrázek 4.2.1 Konstrukční schéma pro MCM přímo nalepené na stěnové a podlahové
podklady

4.2.2 The construction design for MCM pasted on the float coat of thermal
insulation system should meet the requirements of Figure 4.2.2.
4.2.2 Konstrukční design MCM nalepený na plovoucí vrstvu tepelně
izolačního systému by měl splňovat požadavky obrázku 4.2.2.

①—— Substrate wall: concrete wall or various masonry walls;
②—— Thermal insulation system: insulation layer and float coat (plastering mortar with
grid cloth);
③—— Adhesive layer: specific adhesive;
④—— Decorative layer: MCM-EW;
⑤—— Splicing joint: joint filler (specific grout, silicone building sealant)
①—— Stěna podkladu: betonová zeď nebo různé zdivo;
②—— Tepelně izolační systém: izolační vrstva a plovoucí nátěr (omítková malta s
mřížkou);
③—— Lepicí vrstva: specifické lepidlo;
④—— Dekorativní vrstva: MCM-EW;
⑤—— Spojovací spára: spárovací hmota (speciální spárovací hmota, silikonový stavební
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tmel)

Figure 4.2.2 Construction diagram for MCM pasted on the float coat of thermal insulation
system
Obrázek 4.2.2 Konstrukční schéma MCM nalepeného na plovoucí vrstvu tepelně
izolačního systému

4.2.3 The construction design for MCM pasted on the old wall and floor
substrates of existing buildings should meet the requirements of Figure 4.2.3.
4.2.3 Konstrukční design MCM nalepený na staré stěnové a podlahové
podklady stávajících budov by měl splňovat požadavky obrázku 4.2.3.

①—— Substrate: concrete wall / various masonry walls / substrate cement floor;
②—— Treated old decorative layer: ceramic tile, mosaic, stone, aluminum-plastic composite
board and paint, etc.;
③—— Interfacial layer: interface treating mortar;
④—— Adhesive layer: specific adhesive;
⑤—— Facing layer: MCM-IW, MCM-EW, MCM-IF, MCM-EF
⑥—— Splicing joint: joint filler (specific grout, silicone building sealant) or stainless steel
metal sheet (indoor)
①—— Podklad: betonová zeď / různé zděné stěny / podkladová cementová podlaha;
②—— Ošetřená stará dekorativní vrstva: keramická dlažba, mozaika, kámen, hliníkově-plastová
kompozitní deska a barva atd .;
③—— Mezifázová vrstva: malta na rozhraní;
④—— Lepicí vrstva: specifické lepidlo;
⑤—— Lícní vrstva: MCM-IW, MCM-EW, MCM-IF, MCM-EF
⑥—— Spojovací spára: výplň spár (konkrétní spárovací hmota, silikonový stavební tmel) nebo
plech z nerezové oceli (vnitřní)
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Figure 4.2.3 Construction diagram for MCM pasted on the old wall and floor substrates of
existing buildings
Obrázek 4.2.3 Konstrukční schéma MCM nalepené na staré stěnové a podlahové podklady
stávajících budov

4.2.4 The joints of MCM used in the indoor decorative surface layer can be
inlaid with stainless steel metal strips, and the joint structure should meet the
requirements of Figure 4.2.4.
4.2.4 Spoje MCM použité ve vnitřní dekorativní povrchové vrstvě mohou být
vykládány kovovými pásy z nerezové oceli a konstrukce spáry by měla
splňovat požadavky obrázku 4.2.4.

①—— MCM-IW, MCM-IF; ②—— Transparent silicone building sealant; ③—— Stainless steel
metal sheet;
④—— Silicone adhesive; ⑤—— MCM-IW, MCM-IF.
①—— MCM-IW, MCM-IF; ②—— Transparentní silikonový stavební tmel; ③—— Plech z
nerezové oceli; ④—— Silikonové lepidlo; ⑤—— MCM-IW, MCM-IF.

Figure 4.2.4 Construction diagram for the caulking by stainless steel metal sheet
Obrázek 4.2.4 Konstrukční schéma pro utěsnění plechem z nerezové oceli

4.2.5 When MCM adopts splicing of dense joints, the joints should be sealed
by joint filler of the same color.
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4.2.5 Když MCM přijme spojování hustých spojů, spoje by měly být utěsněny
výplní spár stejné barvy.
4.2.6 For the corners of wall, it is advisable to adopt specific tile for the corner.
It can also be laid by lapped corners, aligned corners (Hitom angle) with
joints, and opposite joints at an angle of 45°. When it adopts specific tile for
the corner and lapped corners, adhesive should be used to seal. When it is laid
by aligned corners (Hitom angle), the two sheets should be 2-3mm away from
the edge and should be sealed with the joint filler of the same color as the
MCM sheet. When it is laid by opposite joints at an angle of 45°, the opposite
joints should be sealed with the specific paste-like emulsion base adhesive of
the same color. See Figure 4.2.6 for the pasting construction.
4.2.6 Pro rohy stěny je vhodné použít konkrétní dlaždici pro roh. Lze jej
pokládat také lapovanými rohy, zarovnanými rohy (úhel Hitom) se spoji a
protilehlými spoji pod úhlem 45 °. Když přijme konkrétní dlaždici pro roh a
lapované rohy, mělo by se použít k utěsnění lepidlo. Pokud je pokládán
pomocí zarovnaných rohů (úhel Hitom), měly by být dva plechy vzdáleny 2–3
mm od okraje a měly by být utěsněny spárovací výplní stejné barvy jako
obklad MCM. Pokud je pokládán protilehlými spárami pod úhlem 45 °, měly
by být protilehlé spáry utěsněny specifickým pastovým základním lepidlem
stejné barvy. Konstrukce vkládání viz obrázek 4.2.6.
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①—— Concrete /brick masonry, etc.;
②——Various thermal insulation and plastering
mortar layers;
③—— Adhesive layer;
④—— MCM;
⑤——Brick for the corner
①—— Betonové / cihlové zdivo atd .;
②—— Různé vrstvy tepelné izolace a omítky;
③—— Lepicí vrstva;
④—— MCM;
⑤—— Cihla pro roh
(a)

①—— Concrete /brick masonry, etc.;
②——Various
thermal
insulation
and
plastering mortar layers;
③—— Adhesive;
④—— MCM;
⑤——Adhesive
①—— Betonové / cihlové zdivo atd .;
②—— Různé vrstvy tepelné izolace a omítky;
③—— Lepidlo;
④—— MCM;
⑤—— Lepidlo
(b)

①—— Concrete /brick masonry, etc.;
②——Various
thermal
insulation
and
plastering mortar layers;
③—— Adhesive layer;
④—— MCM;
⑤——Adhesive
①—— Betonové / cihlové zdivo atd .;
②—— Různé vrstvy tepelné izolace a omítky;
③—— Lepicí vrstva;
④—— MCM;
⑤—— Lepidlo

①—— Concrete /brick masonry, etc.;
②——Various thermal insulation and plastering mortar
layers;
③—— Adhesive layer;
④—— MCM;
⑤——Fill with the joint filler of the same color as the MCM
sheet
①—— Betonové / cihlové zdivo atd .;
②—— Různé vrstvy tepelné izolace a omítky;
③—— Lepicí vrstva;
④—— MCM;
⑤—— Vyplňte spojovací výplní stejné barvy jako obklad
MCM
(c)

(d)

Figure 4.2.6 Construction diagram for MCM pasting
Obrázek 4.2.6 Konstrukční schéma pro vkládání MCM
(a) Paste with specific tile for the corner

(b) Laid by lapped corners

(c) Aligned corners (Hitom angle) with joints

(d) Opposite joints at an angle of 45°

(a) Vložit pomocí konkrétní dlaždice pro roh

(b) Položeno lapovanými rohy
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(c) Zarovnané rohy (úhel Hitom) s klouby

(d) Protilehlé klouby pod úhlem 45 °

4.2.7 Parts of special forms such as curved surface and bevel angles can be
directly covered with MCM that is bent and compacted.
4.2.7 Části speciálních forem, jako je zakřivený povrch a úhly úkosu, mohou
být přímo pokryty MCM, který je ohnutý a zhutněný.
4.2.8 The concavo-convex parts on the wall such as the window sills,
balconies, cornices, decorative lines, canopies and drains, etc. should be
provided with waterproof and drainage measures. The drainage slope at the
top surface of the window sills, cornices, decoration lines, canopies and
balcony top should not be less than 6%, and there should be drip tile structure.
4.2.8 Konkávně konvexní části na stěně, jako jsou parapety, balkony, římsy,
dekorativní linie, markýzy a okapy atd., by měly být opatřeny vodotěsnými a
odvodňovacími opatřeními. Odtokový sklon na horním povrchu parapetů,
říms, dekoračních linií, přístřešků a vrchu balkonu by neměl být menší než
6% a měla by existovat struktura odkapávací dlaždice.
4.2.9 When encountering pipelines, switches, socket boxes and support piece
of sanitary equipment during the pasting on interior wall, use the whole MCM
that is cut to match such parts.
4.2.9 Když se během lepení na vnitřní stěnu setkáte s potrubími, spínači,
zásuvkovými krabicemi a podpěrným sanitárním zařízením, použijte celý
MCM, který je vyříznut tak, aby odpovídal těmto částem.
4.2.10 There should be joints between MCM at the terminal parts of the
exterior wall (around the door and window openings, plinth, balconies,
canopies, top of parapet walls, etc.), the joint width should be 3mm～10mm
and the joints should be filled with silicone building sealant or joint filler. The
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closing of exterior wall plinth and interior wall plinth can be treated by
referring to (Figure 4.2.10).
4.2.10 Mezi svorkami vnějších stěn (kolem dveří a okenních otvorů, soklu,
balkonů, přístřešků, horní části parapetních stěn atd.) by měly být spáry mezi
MCM, šířka spáry by měla být 3 mm × 10 mm a spáry by měly být vyplněny
silikonovým tmelem nebo tmelovací hmotou. Uzavření soklu vnější stěny a
soklu vnitřní stěny lze upravit podle (Obrázek 4.2.10).

①—— Concrete /brick masonry, etc.;
②——Leveling layer;
③—— Adhesive layer;
④—— MCM;
⑤——
①—— Betonové / cihlové zdivo atd .;
② —— Vyrovnávací vrstva;
③—— Lepicí vrstva;
④—— MCM;
⑤——

①—— Concrete /brick masonry, etc.;
②——Thermal insulation and plastering mortar
layers;
③—— Adhesive layer;
④—— MCM;
⑤——Closing by joint filler or silicone building
sealant
①—— Betonové / cihlové zdivo atd .;
②—— Vrstvy tepelné izolace a omítky;
③—— Lepicí vrstva;
④—— MCM;
⑤——Výplnění spár tmelovací hmotou nebo
silikonovým
těsnicím
materiálem

(b)

(a)

Figure 4.2.10 Construction diagram for closing of exterior wall plinth and interior
wall plinth
Obrázek 4.2.10 Konstrukční schéma pro uzavření soklu vnější stěny a soklu
vnitřní stěny
(a) Closing of exterior wall plinth
(a) Uzavření soklu vnější stěny

(b) Closing of interior wall plinth
(b) Uzavření soklu vnitřní stěny
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5 Construction

5 Konstrukce

5.1 General Provisions
5.1 Obecná ustanovení
5.1.1 Before the construction of MCM architectural finishing project, before
the construction of the MCM building finish project, conduct site acceptance
for various raw materials used. Materials such as MCM, interface treating
agent, specific adhesive and specific grout, etc. should have the factory
inspection report and quality certificate.
5.1.1 Před výstavbou architektonického dokončovacího projektu MCM a před
výstavbou dokončovacího projektu MCM proveďte přejímku na staveništi pro
různé použité suroviny. Materiály jako MCM, prostředek na ošetření rozhraní,
specifické lepidlo a specifická injektážní malta atd. by měly mít protokol o
inspekci z výroby a certifikát kvality.
5.1.2 It is strictly forbidden to use ordinary cement mortar to paste MCM or
fill joints.
5.1.2 Je přísně zakázáno používat běžnou cementovou maltu k lepení MCM
nebo k vyplňování spár.
5.1.3 Before MCM enters the site, the specifications, dimensions, appearance,
and area density of MCM should be reinspected. The dimensions and
appearance should comply with the provisions of Table 3.1.2 of this
specification, and the area density should comply with the provisions of
Article 4.1.3 of this specification.
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5.1.3 Před uvedením MCM na stavbu by měly být znovu zkontrolovány
specifikace, rozměry, vzhled a hustota plochy MCM. Rozměry a vzhled by
měly být v souladu s ustanoveními tabulky 3.1.2 této specifikace a hustota
plochy by měla být v souladu s ustanoveními článku 4.1.3 této specifikace.
5.1.4 Specific adhesive should be reinspected and can be used only after
inspection to be qualified.
5.1.4 Specifické lepidlo by mělo být znovu zkontrolováno a může být použito
pouze po kontrole, aby bylo kvalifikováno.
5.1.5 Before the large-area construction of the MCM architectural finishing
project, produce the model wall or model floor on site by using the same
materials and construction process, and conduct on-site test of adhesive
strength. The adhesive strength of the on-site test for the exterior wall should
not be less than 0.2MPa, and the testing method should be carried out in
accordance with the provisions of the current industry standard Testing
Standard for Adhesive Strength of Tapestry Brick of Construction Engineering
JGJ 110.
5.1.5 Před velkoplošnou konstrukcí architektonického dokončovacího
projektu MCM vytvořte na místě model stěny nebo podlahy pomocí stejných
materiálů a konstrukčního postupu a proveďte na místě test lepivosti. Adhezní
pevnost při zkoušce vnější stěny na místě by neměla být menší než 0,2 MPa a
zkušební metoda by měla být prováděna v souladu s ustanoveními aktuální
průmyslové normy Zkušební standard pro adhezní pevnost cihlové tapiserie
stavebního inženýrství JGJ 110.
5.1.5 The paste substrate should meet the following requirements:
5.1.5 Pastový substrát by měl splňovat následující požadavky:
1 The paste substrate should be flat and firm, without chalking, bulging,
oil stain or sand grain protrusion. The allowable deviation and testing method
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of the substrate flatness should comply with the provisions of current national
standard Standard for Construction Quality Acceptance of Building
Decoration GB 50210 on advanced plastering;
2 When the paste substrate is the old decorative layer such as ceramic tile,
mosaic, stone, aluminum-plastic composite board and paint, etc., the substrate
should be treated in accordance with the requirements of Section 5.3 of this
specification.
1 Podklad pasty by měl být rovný a pevný, bez křídování, vyboulení,
olejových skvrn nebo výčnělků zrn písku. Přípustná odchylka a zkušební
metoda rovinnosti podkladu by měla být v souladu s ustanoveními aktuální
národní normy Standard pro přejímání konstrukční kvality stavebních
dekorací GB 50210 pro pokročilé omítání;
2 Pokud je pastovým podkladem stará dekorativní vrstva, jako je
keramická dlažba, mozaika, kámen, hliníko-plastová kompozitní deska a
barva atd., měl by být podklad ošetřen v souladu s požadavky oddílu 5.3 této
specifikace.
5.1.6 The construction conditions of MCM project should meet the following
requirements:
5.1.6 Stavební podmínky projektu MCM by měly splňovat následující
požadavky:
1 Door (window) openings, scaffold holes, balcony and downpipe
embedded parts should be treated, and the substrate should be inspected to be
qualified according to the design requirements and quality acceptance
standards;
2 When pasting, the operating ambient temperature should be 5℃～
40℃. When the operating ambient temperature is higher than 40℃, shading
facilities should be installed;
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3 Avoid rain and insolation during outdoor construction;
4 The water, electricity, machinery and safety facilities required on the
construction site should be available;
5 Before construction, constructional organization design plan should be
prepared, which should be examined and approved.
1 Otvory ve dveřích (oknech), otvory v lešení, vestavěné části balkonu a
spádového potrubí by měly být ošetřeny a podklad by měl být zkontrolován,
aby byl kvalifikován podle konstrukčních požadavků a norem pro přejímku
kvality;
2 Při vkládání by měla být provozní teplota okolí 5 ° C až 40 ° C. Pokud
je provozní teplota okolí vyšší než 40 ° C, měla by být nainstalována
zastínění;
3 Během venkovní konstrukce se vyhněte dešti a slunečnímu záření;
4 Voda, elektřina, stroje a bezpečnostní zařízení požadovaná na staveništi
by měla být k dispozici;
5 Před výstavbou by měl být připraven návrhový stavební organizační
plán, který by měl být přezkoumán a schválen.

5.2 Material Storage
5.2 Skladování materiálu
5.2.1 MCM should be protected from rain, insolation and press during on-site
handling. Its packaging bag must not be damaged, and it should be stored in a
dry and ventilated room.
5.2.1 MCM by měl být při manipulaci na místě chráněn před deštěm,
slunečním zářením a tiskem. Obalový sáček nesmí být poškozen a měl by být
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skladován v suché a větrané místnosti.
5.2.2 Materials entering the site should be put in storage after checked to be
qualified, and the stacking height of MCM should not exceed 1m.
5.2.2 Materiály vstupující na staveniště by měly být uskladněny po kontrole a
výška stohování MCM by neměla překročit 1 m.
5.3 Treatment of Paste Substrate
5.3 Úprava pastového substrátu
5.3.1 When the paste substrate of new buildings is cement mortar, MCM can
be directly pasted. When the paste substrate is break resistant mortar top layer
of the thermal insulation system, MCM can be directly pasted on the surface
of the break resistant mortar.
5.3.1 Pokud je pastovým substrátem u nových budov cementová malta, lze
MCM přímo lepit. Pokud je pastovým podkladem vrchní vrstva tepelně
izolačního systému odolná proti rozbití, lze MCM přímo nalepit na povrch
malty odolné proti rozbití.
5.3.2 When it is used for the renovation of the decorative layer of existing
buildings, the old decorative layer should be inspected to remove the bulging,
cracked, peeling and chalked parts. The strength of the old decorative layer
should comply with the relevant provisions, otherwise, all the old decorative
layer should be removed. The specific treatment methods for old decorative
layer should meet the following requirements:
5.3.2 Pokud se používá k renovaci dekorativní vrstvy stávajících budov, měla
by se stará dekorativní vrstva zkontrolovat, aby se odstranily vypouklé,
popraskané, odlupující se a křídové části. Pevnost staré dekorativní vrstvy by
měla odpovídat příslušným ustanovením, jinak by měla být odstraněna
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veškerá stará dekorativní vrstva. Specifické metody ošetření staré dekorativní
vrstvy by měly splňovat následující požadavky:
1 When the old decorative layer is ceramic tile, mosaic, stone, etc., the
bulging, cracked, loosened and peeling parts of the decorative layer should be
removed, and use the cement-based adhesive to repair and make level, use the
interface treating mortar to conduct interface treatment of stucco for the entire
substrate, the thickness of the interfacial layer is 1mm;
2 When the old decorative layer is aluminum-plastic composite board,
the board surface should be roughened, and use the interface treating mortar
to conduct interface treatment of stucco for the entire substrate, the thickness
of the interfacial layer is 1mm;
3 When the old decorative layer is paint, the surface layer of the paint
should be removed, conduct stucco for the putty layer, and use the
cement-based water proofing paint for interface treatment. The thickness of
the interfacial layer is 1mm;
1 Pokud je stará dekorativní vrstva keramická dlažba, mozaika, kámen
atd., měly by být vypouklé, popraskané, uvolněné a odlupující se části
dekorativní vrstvy odstraněny a k opravě a vyrovnání použijté lepidlo na bázi
cementu, použijte rozhraní zpracování malty k provedení rozhraní zpracování
štuku pro celý podklad, tloušťka mezifázové vrstvy je 1 mm;
2 Když je stará dekorativní vrstva hliníkově-plastová kompozitní deska,
měl by být povrch desky zdrsněn a pomocí malty na úpravu rozhraní
proveďte povrchovou úpravu štuku pro celý podklad, tloušťka vrstvy rozhraní
je 1 mm;
3 Pokud je starou dekorativní vrstvou barva, měla by být odstraněna
povrchová vrstva barvy, nanesena štuková vrstva pro tmel a pro ošetření
rozhraní použít vodotěsnou barvu na bázi cementu. Tloušťka mezifázové
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vrstvy je 1 mm;
4 When the old decorative layer is an insulation layer, first inspect and
repair the bulging and cracked parts of the old insulation layer and test the
adhesive strength of the pasting model. When the strength is ≥0.1MPa, MCM
should be pasted on a large area;
5 When the old decorative layer is wallpaper, the original wallpaper
should be removed. After the original substrate is inspected and repaired, use
the interface treating mortar for interface treatment, and the thickness of the
interfacial layer is 1mm;
6 When the old decorative layer is solid wood or composite wood
surface, for outdoor project, conduct water proofing on the wooden surface
and use the paste-like emulsion base adhesive to paste. For indoor project,
directly use the paste-like emulsion base adhesive to paste, or fix with
carpenter's nails.
4 Pokud je stará dekorativní vrstva izolační vrstvou, nejprve zkontrolujte
a opravte vyduté a popraskané části staré izolační vrstvy a otestujte přilnavost
modelu lepení. Pokud je pevnost ≥ 0,1 MPa, měl by se MCM vložit na velkou
plochu;
5 Pokud je stará dekorativní vrstva tapeta, měla by být původní tapeta
odstraněna. Po kontrole a opravě původního podkladu použijte k ošetření
rozhraní maltu pro rozhraní a tloušťka mezifázové vrstvy je 1 mm;
6 Pokud je stará dekorativní vrstva povrch z masivního dřeva nebo
kompozitního dřeva, proveďte u venkovního projektu vodotěsnost na
dřevěném povrchu a použijte pastovité emulzní základní lepidlo. Pro vnitřní
projekt přímo použijte pastovité emulzní základní lepidlo k lepení nebo fixaci
tesařskými hřebíky.
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5.4 Construction Process and Requirements
5.4 Proces výstavby a požadavky
5.4.1 The construction of MCM architectural finishing project should be
carried out according to the following working procedures.
5.4.1 Výstavba architektonického projektu MCM by měla být provedena
podle následujících pracovních postupů.
Treatment of paste substrate→ Trial arrangement, snapping line or catenary →
Plastering→ Paste → Compact→ Joint cleaning → Joint filling, joint pointing
→ Check and repair → Clean
Úprava pastového podkladu → Zkušební uspořádání, trhací linka nebo
řetězovka → Omítky → Přilepit → Pevný→ Čištění spár → Výplň spár,
nasměrování spáry → Zkontrolovat a opravit → Vyčistit
5.4.2 Trial arrangement, catenary or snapping line should meet the following
requirements:
5.4.2 Zkušební uspořádání, řetězová nebo trhací linka by měly splňovat
následující požadavky:
1 Conduct trial arrangement according to the design requirements and
construction model, as well as the actual position and size of the door and
window openings, and determine the width of the seam, the whole piece of
sheet material should be used for subdivision and trial arrangement.
2 The specifications and dimensions of MCM should be used as the
standard, mark the vertical and horizontal lines according to the effect of trial
arrangement and the multiple of the whole piece, which should be used as the
control lines of the pasting;
3 MCM at the terminal parts should be cut evenly.
1 Proveďte zkušební uspořádání podle konstrukčních požadavků a
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konstrukčního modelu, stejně jako skutečné polohy a velikosti dveřních a
okenních otvorů a určete šířku švu, pro dělení a zkušební uspořádání by měl
být použit celý list materiálu.
2 Specifikace a rozměry MCM by měly být použity jako standard,
vyznačte svislé a vodorovné čáry podle zkušebního uspořádání a znásobte
celý kus, který by měl být použit jako kontrolní čáry lepení;
3 MCM na koncových částech by měly být řezány rovnoměrně.
5.4.3 For the mixing of specific adhesive and specific grout, measure
correctly according to the required amount of water added. During on-site
mixing, stir well in the mortar mixer for 3min～5min, stir again after waiting
5min～10min, then it can be used.
5.4.3 Pro míchání konkrétního lepidla a konkrétní injektážní směsi měřte
správně podle požadovaného přidaného množství vody. Během míchání na
místě dobře promíchejte v míchačce malty po dobu 3 min. ~ 5 min., počkejte
5 min. ~ 10 min a znovu promíchejte, pak je možné jej použít.
5.4.4 MCM can be cut with a paper cutter. Pasting of MCM should meet the
following requirements:
5.4.4 MCM lze řezat řezačkou papíru. Vložení MCM by mělo splňovat
následující požadavky:
1 Paste from top to bottom;
2 The thickness of the adhesive layer should be 1mm～3mm;
3 MCM of different specifications should adopt different plastering
methods: if the area of a single MCM is less than or equal to 0.36m2,
single-sided plastering on the back of the sheet can be adopted; for MCM
greater than 0.36m2, use a serrated trowel with the sawtooth depth of 6mm to
plaster strip by strip on the substrate and the back of the sheet, the plastering
direction on the substrate and the back of the sheet should be perpendicular to
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each other;
1 Vložte od shora dolů;
2 Tloušťka lepicí vrstvy by měla být 1 mm × 3 mm;
3 MCM různých specifikací by měly přijmout různé metody omítání:
pokud je plocha jednoho MCM menší nebo rovna 0,36m2, lze použít
jednostranné omítky na zadní straně listu; u MCM větších než 0,36m2
použijte zubovou stěrku s hloubkou pilových zubů 6 mm k omítání pásu po
pásu na podklad a zadní stranu listu, směr omítání podkladu a zadní strany
listu by měl být na sebe kolmý ;
4 When laying MCM, use wood float or rubber sheet to evenly flatten
and compact the sheet material. Before the initial set of the adhesive, the seam
width of MCM should be adjusted according to the design requirements;
5 MCM should be pasted on substrate by full adhibiting method. When
pasting on the external decorative layer of exterior wall, the ratio of the
adhesive area on the wall surface to the area of MCM should not be less than
80%, the ratio of the adhesive area on the floor to the area of MCM should be
100%.
4 Při pokládání MCM použijte plošný nebo gumový plech k
rovnoměrnému zploštění a zhutnění deskového materiálu. Před počáteční
aplikací lepidla je třeba upravit šířku švu MCM podle konstrukčních
požadavků;
5 MCM by mělo být nalepeno na podklad úplnou adhibiční metodou. Při
lepení na vnější dekorativní vrstvu vnější stěny by neměl být poměr lepicí
plochy na povrchu stěny k ploše MCM menší než 80%, poměr lepicí plochy
na podlaze k ploše MCM by měl být 100%.
5.4.5 The construction of joint filling should be carried out at least 7d after
MCM is pasted, in the order of first vertical and then horizontal, and the joints
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should be filled compactly, continuously, straightly and smoothly, without
cracks or vacancies.
5.4.5 Konstrukce výplně spár by měla být provedena nejméně 7d po vložení
MCM, v pořadí nejprve svisle a potom vodorovně, a spáry by měly být
vyplněny kompaktně, průběžně, rovně a hladce, bez trhlin nebo volných míst.
5.4.6 The mortar staining the surface of MCM should not be washed with
water or wiped with water-containing wipes when it is not dry. It should be
scraped off with a rubber sheet or cleaned off with a dry sponge after the
initial set of the mortar.
5.4.6 Malta, která zbarví povrch MCM, by neměla být omyta vodou nebo
otřena utěrkami obsahujícími vodu, pokud není suchá. Po počátečním
vytvrzení malty by se malta měla seškrábnout gumovou fólií nebo očistit
suchou houbou.

5.5 Finished Product Protection
5.5 Ochrana hotového výrobku
5.5.1 Temporary protective measures should be taken for the entrances,
passages, corners and other parts that may be damaged during construction.
5.5.1 Měla by být přijata dočasná ochranná opatření pro vstupy, průchody,
rohy a další části, které se mohou při stavbě poškodit.
5.5.2 After the construction of MCM architectural finishing project is
completed, temporary protective measures should be taken for the parts that
may be polluted in the subsequent works.
5.5.2 Po dokončení výstavby architektonického projektu MCM by měla být
přijata dočasná ochranná opatření pro části, které mohou být znečištěny v
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následujících pracích.
5.5.3 Holes in scaffold should be repaired with the same MCM sheets. After
the construction of MCM architectural finishing project is completed, no
holes should be cut in the finished products that have been pasted.
5.5.3 Otvory po lešení by měly být opraveny stejnými listy MCM. Po
dokončení výstavby architektonického dokončovacího projektu MCM by se
neměly vyřezávat žádné otvory v hotových výrobcích, které byly nalepeny.
5.5.4 For outdoor construction of MCM architectural finishing project, rain
prevention measures should be taken for finished products that have been
completed, they should be protected from rain within 48h.
5.5.4 U venkovní výstavby architektonického dokončovacího projektu MCM
by u hotových výrobků měla být přijata opatření proti dešti, měly být
chráněny před deštěm do 48 hodin.
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6 Acceptance

6 Přijetí
6.1 General Provisions
6.1 Obecná ustanovení
6.1.1 The quality acceptance of MCM architectural finishing project should
meet the relevant requirements of current national standards Unified Standard
for Constructional Quality Acceptance of Building Engineering GB 50300
and Standard for Construction Quality Acceptance of Building Decoration
GB 50210 and the requirements of this specification.
6.1.1 Přijetí kvality architektonického dokončovacího projektu MCM by mělo
splňovat příslušné požadavky platných národních norem Jednotný standard
pro přejímku kvality stavby ve stavebním inženýrství GB 50300 a Standard pro
přejímání konstrukční kvality stavebních dekorací GB 50210 a požadavky
této specifikace.
6.1.2 The quality acceptance of MCM architectural finishing item project
includes the quality acceptance of concealed works during construction and
the quality acceptance of finishing works after construction is completed and
fill out the Quality Acceptance Test Batch Records according to the format of
Appendix A of this specification.
6.1.2 Přijetí kvality architektonického dokončovacího projektu MCM
zahrnuje přijetí kvality skrytých prací během výstavby a přijetí kvality
dokončovacích prací po dokončení stavby a vyplnění záznamů o zkouškách
přejímky kvality podle formátu přílohy A této specifikace.
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6.1.3 The quality acceptance of MCM architectural finishing item project
should divide the test batch by each floor, deformation joint and construction
joint. When the construction area is greater than 1000m2, the number of test
batches should be increased; the quality acceptance of the flooring decoration
project should divide the test batch by each 500m2～1000m2 of the flooring
adopting the same materials, processes and construction methods, and the
flooring less than 500 m2 should also be divided into one test batch.
6.1.3 Přijetí kvality architektonického dokončovacího projektu MCM by mělo
rozdělit zkušební dávku na každé podlaží, deformační spáru a konstrukční
spáru. Pokud je stavební plocha větší než 1 000 m2, měl by se zvýšit počet
zkušebních dávek; přijetí kvality projektu dekorace podlahy by mělo rozdělit
zkušební dávku na každých 500m2 - 1000m2 podlahy s použitím stejných
materiálů, postupů a konstrukčních metod a podlaha menší než 500 m2 by
měla být také rozdělena do jedné zkušební dávky.
6.1.4 MCM architectural finishing project should carry out concealed work
acceptance for the following parts or contents, which should have written
records and image data:
6.1.4 MCM architektonický dokončovací projekt by měl provádět skrytou
práci pro přijetí následujících částí nebo obsahu, které by měly mít písemné
záznamy a obrazová data:
1 Treatment of paste substrate (including cement mortar leveling layer);
2 The bonding area and the thickness of the adhesive layer;
3 Treatment of door and window openings.
1 Úprava pastového podkladu (včetně vyrovnávací vrstvy cementové
malty);
2 Lepicí plocha a tloušťka vrstvy lepidla;
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3 Ošetření otvorů dveří a oken.
6.1.5 The quality acceptance of MCM architectural finishing project should
include the following materials in the technology files of completion:
6.1.5 Přijetí kvality architektonického dokončovacího projektu MCM by mělo
obsahovat následující materiály v technologických souborech o dokončení:
1 Design documents, joint checkup summary of drawings, design change
documents and technical verification procedures of MCM architectural
finishing project;
2 The approved constructional organization design and special
construction schemes;
3 Quality certificate, inspection report, on-site reinspection report and
type inspection report within the validity period of MCM, interface treating
mortar, specific adhesive and specific grout;
1 Konstrukční dokumenty, souhrnná kontrola výkresů, dokumenty ke
změnám designu a postupy technického ověřování architektonického
dokončovacího projektu MCM;
2 Schválený organizační stavební návrh a zvláštní stavební plány;
3 Certifikát kvality, inspekční zpráva, zpráva o inspekci na místě a
zpráva o inspekci typu během doby platnosti MCM, malta pro ošetření
rozhraní, specifické lepidlo a specifická injektážní malta;
4 Acceptance records of concealed works of MCM architectural finishing
project;
5 Inspection report of adhesive strength of model faced wall;
6 Acceptance records of test batches and item projects;
7 Process quality control data of construction control unit;
8 Engineering technology files of model faced wall or model flooring;
9 Other necessary material files (including
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4 Záznamy o přijetí skrytých prací architektonického dokončovacího
projektu MCM;
5 Kontrolní zpráva o adhezní pevnosti stěny opatřené čelem;
6 Záznamy o přejímce zkušebních dávek a položek projektů;
7 Data kontroly kvality procesu řídicí jednotky stavby;
8 Soubory strojírenské technologie modelové stěny nebo podlahové
krytiny modelu;
9 Další nezbytné soubory materiálu (včetně
6.1.6 The qualification determination of the test batches should meet the
following requirements:
6.1.6 Stanovení kvalifikace zkušebních šarží by mělo splňovat následující
požadavky:
1 All the master items should be qualified;
2 General items should be qualified. When count check is adopted, at
least 90% of the check points should be qualified. The maximum deviation of
the check points should not be greater than 1.5 times the allowable deviation.
1 Všechny hlavní položky by měly být kvalifikovány;
2 Obecné položky by měly být kvalifikovány. Po přijetí kontroly počtu,
mělo by být kvalifikováno alespoň 90% kontrolních bodů. Maximální
odchylka kontrolních bodů by neměla být větší než 1,5násobek povolené
odchylky.
6.1.7 The quality acceptance of MCM architectural finishing project should
fill out the quality acceptance records according to the format of Appendix A
of this specification, and the number of count points of each test batch should
not be less than 10.
6.1.7 Akceptace kvality architektonického dokončovacího projektu MCM by
měla vyplnit záznamy o akceptaci kvality podle formátu přílohy A této
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specifikace a počet bodů každé testované dávky by neměl být menší než 10.
6.2 Master Items
6.2 Hlavní požadavky
6.2.1 Before the construction of MCM architectural finishing project, the
substrate should be treated in accordance with the requirements of the design
and construction schemes, and the substrate after treated should meet the
requirements of the construction scheme.
6.2.1 Před realizací architektonického dokončovacího projektu MCM by měl
být podklad ošetřen v souladu s požadavky návrhu a konstrukčních schémat a
podklad po ošetření by měl splňovat požadavky stavebního schématu.
Inspection method: conduct on-site visual check by referring to the design and
construction schemes; check the acceptance records of concealed works.
Metoda kontroly: vizuální kontrola na místě podle schémat návrhu a
konstrukce; zkontrolovat přejímací záznamy skrytých prací.
6.2.2 The type, specification, color, pattern and appearance of MCM, the type,
color and performance of interface treating mortar, adhesive and joint filler
should meet the requirements of the design and this specification.
6.2.2 Typ, specifikace, barva, vzor a vzhled MCM, typ, barva a vlastnosti
malty, lepidla a spárovací malty pro rozhraní by měly splňovat požadavky
návrhu a této specifikace.
Inspection method: check by observing, measuring and weighing; check the
quality certificates and type inspection report within the validity period.
Metoda kontroly: kontrola pozorováním, měřením a vážením; zkontrolovat
certifikáty kvality a protokol o kontrole typu během doby platnosti.
Checking number: according to the batches entering the site, randomly take 3
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samples from each batch for inspection; check the quality certificates and type
inspection report within the validity period, check according to their factory
inspection batches.
Kontrolní číslo: podle šarží vstupujících na místo náhodně odeberte 3 vzorky
z každé šarže ke kontrole; zkontrolovat certifikáty kvality a protokol o
kontrole typu během doby platnosti, zkontrolovat podle jejich výrobních
kontrolních šarží.
6.2.3 The area density of MCM, the tensile adhesive strength of adhesive and
the rupture strength of joint filler should meet the design requirements and the
provisions of this specification. Reinspection should be conducted when the
materials enter the site, and the reinspection should be the witness sampling
inspection.
6.2.3 Plošná hustota MCM, pevnost lepidla v tahu a pevnost v tahu
spojovacího tmelu by měly splňovat konstrukční požadavky a ustanovení této
specifikace. Reinspekce by měla být provedena, když materiály vstoupí na
místo, a reinspekce by měla být svědkem inspekce odběru vzorků.
Inspection method: check the on-site reinspection report.
Metoda kontroly: na místě zkontrolujte zprávu o reinspekci.
6.2.4 The bond between the MCM and the substrate must be strong, and the
adhesive strength should meet the requirements of the design and Article 5.1.4
of this specification.
6.2.4 Vazba mezi MCM a podkladem musí být pevná a pevnost lepení by
měla splňovat požadavky návrhu a článku 5.1.4 této specifikace.
Inspection method: check by observing and hand pressing, check the test
report of the adhesive strength of model faced wall and the acceptance records
of concealed works; conduct on-site drawing test of model faced wall.
Metoda kontroly: kontrola pozorováním a ručním lisováním, kontrola
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zkušebního protokolu o adhezní pevnosti stěny obrácené k modelu a přejímací
záznamy skrytých prací; na místě proveďte test kreslení stěny obrácené k
modelu.
Checking number: randomly inspect at least 3 places from the test batch of
each model faced wall.
Kontrolní číslo: náhodně zkontrolujte alespoň 3 místa z testovací šarže každé
stěny obrácené k modelu.

6.3 General Items
6.3 Hlavní požadavky
6.3.1 The surface of MCM architectural finishing project should be flat and
clean, without pollution, skewness, crack or breakage.
6.3.1 Povrch architektonického dokončovacího projektu MCM by měl být
rovný a čistý, bez znečištění, šikmosti, trhlin nebo zlomení.
Inspection method: observation, visual check.
Metoda kontroly: pozorování, vizuální kontrola.
6.3.2 The parts using non-whole piece should be proper. The joint filling
should be firm, free of cracks, consistent in color, continuous, straight and
smooth. The joint pointing should be compact. The lapping at the corners
should be correct; the joint filling and pointing should be uniform, the width
and depth of the joint filling should meet the design requirements.
6.3.2 Díly používající necelý kus by měly být řádné. Výplň spár by měla být
pevná, bez trhlin, konzistentní barvy, souvislá, rovná a hladká. Spárování by
mělo být kompaktní. Lapování v rozích by mělo být řádné; výplň a namíření
spár by mělo být jednotné, šířka a hloubka spáry by měla odpovídat
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konstrukčním požadavkům.
Inspection method: visual check.
Metoda kontroly: vizuální kontrola.
6.3.3 Around the protruding parts of the wall, MCM should be cut to match
the protruding parts, the edges should be neat, and the joints should meet the
design requirements.
6.3.3 Kolem vyčnívajících částí stěny by měl být MCM vyříznut tak, aby
odpovídal vyčnívajícím částem, hrany by měly být čisté a spoje by měly
splňovat konstrukční požadavky.
Inspection method: visual check.
Metoda kontroly: vizuální kontrola.
6.3.4 There should be drip molding or drainage measures at the frieze of
exterior walls, window openings, top of parapet walls and cornices, etc. for
MCM. The drip molding should be straight, the drainage direction should be
correct, and the slope should meet the design requirements.
6.3.4 U vlysu vnějších stěn, okenních otvorů, horní části parapetních stěn a
říms atd. pro MCM by měla být vytvořena okapní nebo odvodňovací opatření.
Okapní lišta by měla být rovná, směr odtoku by měl být správný a sklon by
měl splňovat konstrukční požadavky.
Inspection method: visual check.
Metoda kontroly: vizuální kontrola.
6.3.5 The allowable deviation and inspection method of the surface size of
MCM architectural finishing project should meet the requirements of Table
6.3.5.
6.3.5

Přípustná

architektonického

odchylka

a

dokončovacího

metoda
projektu

požadavky tabulky 6.3.5.
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kontroly
MCM

velikosti
by

měla

povrchu
splňovat

Table 6.3.5 Allowable deviation and inspection method of the surface size of MCM
architectural finishing project
Tabulka 6.3.5 Přípustná odchylka a metoda kontroly velikosti povrchu architektonického
dokončovacího projektu MCM
No.
Číslo

1

2

Inspection item
Inspekční položka
Verticality of
vertical plane
Svislost vertikální
roviny
Surface evenness
Rovnoměrnost
povrchu

Allowable deviation (mm)
Přípustná odchylka (mm)
Exterior wall
Interior wall
Venkovní
Vnitřní zed’
zed’
3

2

4

3

3

Seam straightness
Rovnost švu

4

2

4

Seam height
difference
Rozdíl výšky švu

2

1

5

Squareness of
corners
Pravoúhlost rohů

3

Note: For
MCM on
concavo-convex
surface, only
the seam
straightness
should be
checked
according to the
requirements

Inspection item
Inspekční položka

Allowable deviation (mm)
Exterior wall
Interior wall
Přípustná odchylka (mm)
Venkovní stěna
Vnitří stěna
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Inspection method
Metoda kontroly
Check with 2m vertical
measuring rule
Zkontrolujte pomocí 2m
svislého měřicího pravítka
Check with 2m guiding rule
Zkontrolujte pomocí 2m
vodicího pravítka
Pull a line of 5m, pull the
line between control points
for those less than 5m,
check with steel rule
Vytáhněte čáru o délce 5 m,
vytáhněte
čáru
mezi
kontrolními body pro ty
menší než 5 m, zkontrolujte
ocelovým pravítkem
Check with straight steel
ruler and feeler gauge
Zkontrolujte
rovným
ocelovým pravítkem a
měrkou
Check with right angle
measuring rule and feeler
gauge
Zkontrolujte
pravoúhlým
pravítkem
a
spárovací
měrkou

Inspection method
Metoda kontroly

mentioned in
the above table.
Poznámka: U
MCM na
konkávně
konvexním
povrchu by
měla být
kontrolována
pouze přímost
švu podle
požadavků
uvedených v
tabulce výše.
No.
Číslo
1

2

3

Verticality of
vertical plane
Svislost vertikální
roviny
Surface evenness
Rovnoměrnost
povrchu

Seam straightness
Rovnost švu

3

2

4

3

4

2
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Check with 2m vertical
measuring rule
Zkontrolujte pomocí 2m
svislého měřicího pravítka
Check with 2m guiding rule
Zkontrolujte pomocí 2m
vodicího pravítka
Pull a line of 5m, pull the
line between control points
for those less than 5m,
check with steel rule
Vytáhněte čáru o délce 5 m,
vytáhněte
čáru
mezi
kontrolními body pro ty
menší než 5 m, zkontrolujte
ocelovým pravítkem

Appendix A

Quality Acceptance Test Batch Records
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Appendix A

Záznamy o zkoušce přejímky kvality
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A Table A
Project
name
Constructio
n unit
Subcontrac
tor
Name
and
construction
standard

Quality Acceptance Records
Acceptance
part
Construction
team leader
Construction
team leader

Building area
Project leader
Subcontractin
g leader
No.
of
executive

Inspection
and
evaluation records of
construction unit

Provisions of quality acceptance specification

Ma
ster
ite
ms

Ge
ner
al
ite
ms

1. The type, specification, size, color, pattern,
appearance and technical performance of
MCM should meet the design and standard
requirements.
2. The construction methods of leveling,
bonding and joint pointing in the construction
process of MCM decorative layer should
meet the standard requirements.
3. The adhesive strength of model parts in
MCM decorative engineering should meet
the standard requirements.
4. The bonding of MCM should be firm and
tight, and the edges and corners should not be
warped.
1. The surface of MCM architectural
finishing project should be flat and clean,
without pollution, skewness, crack or
breakage.
2. The parts using non-whole piece should be
proper. The seams should be continuous,
straight and smooth, the joint pointing should
be compact. The lapping at the corners
should be correct; the joint pointing should
be uniform, the width and depth should meet
the design requirements.
3. Around the protruding parts of the wall,
MCM should be cut to match the protruding
parts, the edges should be neat, and the joints
should meet the design requirements.
4. Measured Allowable
items
deviation
Seam
mm
straightness
Seam height
mm
difference
Surface
mm
evenness

49

Acceptance
records
of
construction
control
(construction) unit

Measured value mm

Verticality of
vertical
mm
plane
A total of
points is measured, including
qualified points and
unqualified points, qualified
rate
%.
Professional quality inspector of the items:
Inspection
and Person in charge of professional quality (technology) of the items:
evaluation results
of construction unit
Date:
Acceptance
conclusions
of
construction control
(construction) unit

Supervising engineer (technical leader of construction unit):
Date:
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A TabulkaA Záznamy o přejímce kvality
Název
projektu

Stavební
plocha

Stavební
jednotka

Vedoucí
projektu

Subdodava
tel

Vedoucí
subdodávek

Část převzetí
Vedoucí
stavebního
týmu
Vedoucí
stavebního
týmu

Název a číslo výkonného
standardu stavby
Inspekční a hodnotící
záznamy konstrukční
jednotky

Ustanovení specifikace přijetí kvality

Hla
vní
pře
dm
ěty

Ob
ecn
é
pol
ožk
y

1. Typ, specifikace, velikost, barva, vzor,
vzhled a technická výkonnost MCM by měly
splňovat požadavky na design a standard.
2. Konstrukční metody vyrovnání, lepení a
spárování při konstrukci dekorativní vrstvy
MCM by měly splňovat standardní
požadavky.
3. Přilnavost modelových dílů v
dekorativním inženýrství MCM by měla
splňovat standardní požadavky.
4. Lepení MCM by mělo být pevné a těsné a
hrany a rohy by neměly být zdeformované.
1. Povrch architektonického dokončovacího
projektu MCM by měl být rovný a čistý, bez
znečištění, šikmosti, trhlin nebo zlomení.
2. Díly používající necelý kus by měly být
řádné. Švy by měly být spojité, rovné a
hladké, směřování kloubu by mělo být
kompaktní. Lapování v rozích by mělo být
správné; směřování spáry by mělo být
jednotné, šířka a hloubka by měly splňovat
konstrukční požadavky.
3. Kolem vyčnívajících částí stěny by měl být
MCM vyříznut tak, aby odpovídal
vyčnívajícím částem, hrany by měly být čisté
a spoje by měly splňovat konstrukční
požadavky.
Měřené
Přípustná
položky
odchylka
Přímost švu
mm
Rozdíl výšky
švu
Rovnoměrno
st povrchu

mm
mm
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Záznamy o přejímce
stavební jednotky

Naměřená hodnota mm

Svislost
vertikální
mm
roviny
Celkem
bodů je měřeno, včetně
kvalifikovaných bodů a
nekvalifikovaných bodů,
kvalifikovaná hodnota
%.
Výsledky kontroly Profesionální inspektor kvality položek:
a
vyhodnocení Osoba odpovědná za profesionální kvalitu (technologii) položek:
konstrukční
Datum:
jednotky
Závěry o přejímce
stavební (stavební)
jednotky

Vedoucí inženýr (technický vedoucí konstrukční jednotky):
Datum:
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List of Quoted Standards

GB 50210
GB 50300
GB 3280
GB/T 3810.7
GB/T 3810.12
GB/T 3810.13
GB/T 4085
GB/T 4100
GB 6566
GB/T 9780
Standard for Construction Quality Acceptance of Building Decoration GB 50210
Unified Standard for Constructional Quality Acceptance of Building Engineering GB
50300
Cold Rolled Stainless Steel Plate and Sheet GB 3280
Test methods of ceramic tiles—Part 7: Determination of resistance to surface abrasion
for glazed tiles GB/T 3810.7
Test methods of ceramic tiles— Part 12: Determination of frost resistance GB/T
3810.12
Test methods of ceramic tiles—Part 13: Determination of chemical resistance GB/T
3810.13
Semirigid polyvinyl chloride floor tiles GB/T 4085
Ceramic tiles GB/T 4100
Limits of radionuclides in building materials GB 6566
Test method for dirt pickup resistance of film of architectural coatings and paints GB/T
9780
GB/T 9966.3
GB/T 16259
GB/T 14683-2003
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GB/T 18586
JG/T 25
JGJ 63
JGJ 110
JG/T 311
JC/T 547
JC/T 907
JC/T 1004
JC/T 1024
Test Methods for Natural Facing Stones-Part 3 GB/T 9966.3
Test Method for in Accel Erated Weathering Building Materials GB/T 16259
Silicone Building Sealant GB/T 14683-2003
Indoor decorating and refurbishing materials-Limit of harmful substances of polyvinyl
chloride floor coverings GB/T 18586
Determination for freeze-thaw resistance of film of building coatings JG/T 25
Standard of water for concrete JGJ 63
Testing Standard for Adhesive Strength of Tapestry Brick of Construction Engineering
JGJ 110
Flexible tile for decoration JG/T 311
Adhesives for ceramic wall and floor tiles JC/T 547
Interface treating agent for concrete JC/T 907
Grouts for ceramic wall and floor tiles JC/T 1004
Decorative render and plaster for wall JC/T 1024
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Seznam citovaných standardů

GB 50210
GB 50300
GB 3280
GB/T 3810.7
GB/T 3810.12
GB/T 3810.13
GB/T 4085
GB/T 4100
GB 6566
GB/T 9780
Standard pro přijímání kvality stavebních dekorací GB 50210
Jednotný standard pro přijímání kvality stavebního inženýrství GB 50300
Desky a plechy z nerezové oceli válcované za studena GB 3280
Zkušební metody keramických dlaždic - Část 7: Stanovení odolnosti proti oděru
povrchu pro glazované dlaždice GB/T 3810.7
Zkušební metody keramických dlaždic - Část 12: Stanovení mrazuvzdornosti GB / T
3810.12
Zkušební metody keramických dlaždic - Část 13: Stanovení chemické odolnosti GB / T
3810.13
Polopevné polyvinylchloridové podlahové dlaždice GB / T 4085
Keramické dlaždice GB / T 4100
Meze radionuklidů ve stavebních materiálech GB 6566
Zkušební metoda odolnosti filmu proti architektonickým nátěrům a nátěrům proti
ušpinění GB / T 9780
GB/T 9966.3
GB/T 16259
GB/T 14683-2003
GB/T 18586
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JG/T 25
JGJ 63
JGJ 110
JG/T 311
JC/T 547
JC/T 907
JC/T 1004
JC/T 1024
Zkušební metody pro přírodní kameny - část 3 GB / T 9966.3
Zkušební metoda pro zrychlené zvětrávání stavebních materiálů GB / T 16259
Silikonový stavební tmel GB / T 14683-2003
Materiály

pro

zdobení

a

renovaci

interiérů

-

Limit

škodlivých

látek

z

polyvinylchloridových podlahových krytin GB / T 18586
Stanovení odolnosti fólie proti zamrznutí a rozmrazení stavebních nátěrů JG / T 25
Standard vody pro beton JGJ 63
Zkušební standard pro adhezní pevnost cihlové tapiserie stavebního inženýrství JGJ
110
Flexibilní dlaždice pro dekoraci JG / T 311
Lepidla na keramické obklady a dlažby JC / T 547
Prostředek pro ošetření rozhraní pro beton JC / T 907
Spárovací hmoty pro keramické obklady a dlažby JC / T 1004
Dekorativní omítka a omítka na zeď JC / T 1024
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Explanation of Wording in This Specification
Vysvětlení znění v této specifikaci
1. In order to facilitate differential treatment in the implementation of the
provisions of this specification, the wordings with different requirement
strictness are explained as follows:
1. S cílem usnadnit rozdílné zacházení při provádění ustanovení této
specifikace jsou znění s odlišnou přísností požadavků vysvětlena takto:
1) The wordings meaning that the provisions are very strict and must be
implemented:
Positive word uses "must"; negative word uses "strictly prohibit";
2) The wordings meaning that the provisions are strict and should be
implemented under normal circumstances:
Positive word uses "should"; negative word uses "should not" or
"must not";
3) The wordings meaning that the provisions should be implemented
first when conditions permit, slight selection is allowed:
Positive word uses "advisable"; negative word uses "inadvisable" ;
4) The wording meaning that the provisions can be implemented under
certain conditions and selection is allowed uses "may".
1) Formulace znamenající, že ustanovení jsou velmi přísná a musí být
provedena:
Pozitivní slovo používá „must“; negativní slovo používá „přísně
zakázat“;
2) Formulace znamenající, že ustanovení jsou přísná a měla by být
provedena za normálních okolností:
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Pozitivní slovo používá „mělo by“; negativní slovo používá
„neměl by“ nebo „nesmí“;
3) Formulace znamenající, že ustanovení by měla být provedena hned,
jak to podmínky dovolí, je povolen mírný výběr:
Pozitivní slovo používá „vhodné“; negativní slovo používá
„nevhodné“;
4) Znění, které znamená, že ustanovení lze za určitých podmínek
provést a je povolen výběr, používá „může“.
2. If the provisions indicate that it should be implemented according to other
relevant standards, use the wording that "should be implemented according
to ..." or "should meet the requirements of ...".
2. Pokud ustanovení naznačují, že by mělo být provedeno v souladu s jinými
příslušnými normami, použijte formulaci, že „by mělo být provedeno
podle ...“ nebo „mělo by splňovat požadavky ...“.
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Standard of China Association for Engineering Construction
Standardization
Čínská asociace pro normalizaci inženýrských staveb
Technical specification for modified inorganic powder composite
building decorative material (MCM) construction
Technické specifikace modifikovaného anorganického práškového
stavebního dekorativného materiálu MCM

CECS –376-2014

Explanation of Provisions

Vysvětlení ustanovení
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Explanation of Formulation
Vysvětlení formulace

Technical Specification for Modified Inorganic Powder Composite Building Decorative
Material (MCM) Construction CECS 376: 2014 was approved and released by
Announcement No. 172 on June 26, 2014.
Technická

specifikace

pro

konstrukci

stavebního

dekorativního

materiálu

z

modifikovaného anorganického prášku (MCM) CECS 376: 2014 byla schválena a
zveřejněna oznámením č. 172 dne 26. června 2014.
In order to implement the national industrial policy of energy saving and environmental
protection, further strengthen and promote Chinese construction industrialization,
standardization and prefabrication, and guide the application of new lightweight decorative
materials in building wall and floor decoration projects, according to relevant requirements
of China Association for Engineering Construction Standardization, the Architectural
Design and Research Institute of Guangdong Province and relevant units have formulated
this specification by referring to Guangdong local standard Technical Specification for
Flexible Ceramics Decoration Work DBJ/T 15-68-2009, Sichuan local standard Technical
Specification for Modified Inorganic Powder Composite Building Decorative Material
Construction DB51/T 5069-2010, Chongqing local standard Technical Specification for
Modified Inorganic Powder Architectural Decoration Material Engineering DBJ
50-119-2010, Shandong local standards Technical Specification for Modified Inorganic
Powder Composite Building Decorative Material Construction DBJ 52-26-2010 and Code
for construction quality acceptance of building decoration GB 50210 and other relevant
standards, and based on engineering practices and extensive consultation.
Za účelem provádění národní průmyslové politiky v oblasti úspor energie a ochrany
životního prostředí, dále posilovat a podporovat čínskou průmyslovou industrializaci,
standardizaci a prefabrikaci a řídit používání nových lehkých dekorativních materiálů při
stavbě stěn a podlah v souladu s příslušnými požadavky Čínské asociace pro normalizaci
inženýrských staveb, Institut architektonického designu a výzkumu v provincii Guandong
a příslušné jednotky formulovali tuto specifikaci s odkazem na místní standard Guangdong
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Technická specifikace pro flexibilní keramické dekorační práce DBJ / T 15-68-2009,
Sichuan místní standard Specifikace pro konstrukci stavebního dekorativního materiálu z
modifikovaného anorganického prášku DB51 / T 5069-2010, Chongqing místní standard
Technická specifikace pro modifikovaný anorganický práškový architektonický dekorační
stavební materiál DBJ 50-119-2010, Shandong místní standardy Technická specifikace pro
konstrukci stavebního dekorativního materiálu z modifikovaného anorganického prášku
DBJ 52-26-2010 a Kód pro kvalitu přejímky konstrukce stavební dekorace GB 50210 a
dalších příslušných norem a na základě technických postupů a rozsáhlých konzultací.
In order to enable the relevant personnel of the design, construction, scientific research,
schools and other units to correctly understand and implement the provisions when using
this specification, the preparation group of Technical Specification for Modified Inorganic
Powder Composite Building Decorative Material (MCM) Construction has prepared the
Explanation of Provisions for this specification in the order of chapter, section and article
for users' reference. The purpose, basis and relevant matters needing attention during
implementation of the provisions are explained. However, the Explanation of Provisions
should not have equal legal effect as the text of this specification, only for users' reference
to understand and grasp the provisions of this specification.
S cílem umožnit příslušným pracovníkům návrhů, konstrukce, vědeckého výzkumu, škol a
dalších útvarů správně porozumět a implementovat ustanovení při používání této
specifikace, připravovací skupina Technické specifikace pro konstrukci stavebních
dekorativních materiálů s modifikovaným anorganickým práškem (MCM) připravila
Vysvětlení ustanovení pro tuto specifikaci v pořadí podle kapitoly, sekce a článku pro
referenci uživatelů. Je vysvětlen účel, základ a příslušné záležitosti vyžadující pozornost
během provádění ustanovení. Vysvětlení ustanovení by však nemělo mít stejný právní
účinek jako text této specifikace, pouze pro účely odkazu uživatelů, aby porozuměli a
uchopili ustanovení této specifikace.
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1 General Provisions

1 Obecná ustanovení

1.0.1 Clarify that the purpose of preparing this specification is to standardize
the technical requirements and design, construction and acceptance of MCM
used in architectural finishing project and ensure technical reliability and
economic rationality.
1.0.1 Upřesněte, že účelem přípravy této specifikace je standardizovat
technické požadavky a návrh, konstrukci a přejímku MCM používaného v
architektonickém dokončovacím projektu a zajistit technickou spolehlivost a
ekonomickou racionalitu.
1.0.2 Clarify the scope of application of this specification.
1.0.2 Upřesněte rozsah použití této specifikace.
1.0.3 Clarify that this specification should not conflict with existing national
standards.
1.0.3 Upřesněte, že tato specifikace by neměla být v rozporu se stávajícími
národními normami.
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2 Terms

2 Podmínky

2.0.1 There is total 7 terms in this specification, which mainly explain and
define the modified inorganic powder composite building decorative material
and the related materials for its application in architectural finishing project
and the paste substrate.
2.0.1 V této specifikaci je celkem 7 termínů, které vysvětlují a definují
zejména

modifikovaný

dekorativní

materiál

a

anorganický
související

práškový
materiály

kompozitní
pro

jeho

stavební
použití

v

architektonickém dokončovacím projektu a pastovém substrátu.
2.0.2 Modified inorganic powder composite building decorative material is a
kind of flexible and lightweight architectural decoration material. Since the
full name of modified inorganic powder composite building decorative
material is too long, in order to facilitate the application in engineering
practices, this specification stipulates that the English abbreviation MCM is
used as its code.
2.0.2 Modifikovaný anorganický práškový kompozitní stavební dekorativní
materiál je druh flexibilního a lehkého architektonického dekoračního
materiálu. Jelikož je celý název modifikovaného anorganického práškového
kompozitního stavebního dekorativního materiálu příliš dlouhý, aby se
usnadnilo použití v technických postupech, stanoví tato specifikace, že jako
jeho kód je použita anglická zkratka MCM.
2.0.3 The paste substrate of MCM can be cement mortar layer, polymer
mortar layer and putty leveling layer of new buildings, the float coat of
6

various exterior wall external thermal insulation systems, or the old
decorative layers of existing buildings such as the treated paint, mosaic,
ceramic tile and stone, etc.
2.0.3 Pastovým substrátem MCM může být vrstva cementové malty, vrstva
polymerové malty a vyrovnávací vrstva tmelu nových budov, povrchová
vrstva různých vnějších zateplovacích systémů vnějších stěn nebo staré
dekorativní vrstvy stávajících budov, jako je ošetřená barva, mozaika,
keramické dlaždice a kámen atd.
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3 Materials

3 Materiály

3.1 Classification and Performance Index of MCM
3.1 Klasifikace a výkonnostní index MCM
3.1.1～3.1.2 Classification and performance index of MCM are determined
according to the draft standard for approval Modified Inorganic Powder
Composite Building Decorative Material.
3.1.1 ～ 3.1.2 Klasifikace a výkonnostní index MCM jsou stanoveny podle
návrhu normy pro schválení Modifikovaný anorganický práškový kompozitní
stavební dekorativní materiál.
Similar to that of natural clay split tile, clay curtain wall panel and natural
stone, the color of MCM is not equivalent to that of paint and ceramic tile. In
the same type, the texture of each piece is based on natural texture, and there
is little repetition. This situation should not be regarded as the product surface
inconsistency. Its color is related to the origin, proportioning, forming
temperature and other factors of inorganic powder such as sand, there is
naturally harmonious yet different color difference.
Podobně jako u dlaždic z přírodní hlíny, panelů z hliněné záclony a přírodního
kamene, není barva MCM ekvivalentní barvě keramických dlaždic. Ve
stejném typu je struktura každého kusu založena na přirozené struktuře a je
jen málo stejných. Tuto situaci nelze považovat za vadu povrchu výrobku.
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Jeho barva souvisí s původem, dávkováním, teplotou formování a dalšími
faktory anorganického prášku, jako je písek, existuje přirozeně harmonický,
ale odlišný barevný rozdíl.
In addition, for some types of MCM, such as imitation stone, wood and tiles,
in order to pursue artistic effects or natural decorative texture, intentionally
manufactured shades, color spots, patches and holes should not be considered
as defects.
U některých typů MCM, jako je napodobenina kamene, dřeva a obkladů, by
navíc za účelem dosažení uměleckých efektů nebo přirozené dekorativní
struktury neměly být za vady považovány záměrně vyrobené odstíny, barevné
skvrny, nášivky a otvory.
3.2 Performance Index of Auxiliary Materials
3.2 Výkonnostní index pomocných materiálů
3.2.1 MCM specific adhesive includes two types: cement-based adhesive and
paste-like emulsion base adhesive. Because MCM is thin and has the function
of moisture absorption and permeability, if ordinary cement-based adhesives
are used, the alkali in the cement may penetrate to the surface, which will
cause alkali efflorescence. Therefore, it is necessary to use the specific
adhesive with alkali efflorescence resistance. Joint filler can use specific grout
and silicone building sealant, but the terminal parts where the material is
pasted should be sealed with silicone building sealant. Stainless steel metal
strips are only suitable for the mosaic of MCM splicing joints in interior
decoration.
3.2.1 MCM specifické lepidlo zahrnuje dva typy: lepidlo na bázi cementu a
lepidlo na bázi emulzní pasty. Protože MCM je tenký a má funkci absorpce a
9

propustnosti vlhkosti, mohou se při použití běžných lepidel na bázi cementu
alkálie v cementu dostat na povrch, což způsobí alkalické výkvěty. Proto je
nutné použít specifické lepidlo s odolností proti alkalickým výkvětům. Pro
výplň spár se může používat speciální injektážní malta a silikonový stavební
tmel, ale koncové části, kde je materiál vložen, by měly být utěsněny
silikonovým tmelem. Kovové pásky z nerezové oceli jsou vhodné pouze pro
mozaiku spárovacích spojů MCM v dekoraci interiéru.
3.2.2～3.2.4 Performance index of auxiliary materials of MCM project.
3.2.2 ～ 3.2.4 Index výkonu pomocných materiálů projektu MCM.
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4 Design

4 Design

4.1 Basic Requirement
4.1 Základní požadavek
4.1.1～4.1.2 These two articles clarify the application scope of MCM in
architectural finishing project and the design requirements of MCM
application.
4.1.1 ～ 4.1.2 Tyto dva články objasňují rozsah použití MCM v
architektonickém dokončovacím projektu a konstrukční požadavky aplikace
MCM.
4.1.3 From the point of view of safety, clearly specify the requirements for
specifications, dimensions and area density when MCM is applied in exterior
wall exterior finishing project.
4.1.3 Z hlediska bezpečnosti jasně specifikujte požadavky na specifikace,
rozměry a hustotu plochy, když se MCM použije v projektu vnější úpravy
vnější stěny.
4.1.4 The paste substrate of MCM can be various base surfaces of new,
expanded and existing buildings. However, when the paste substrate is the old
decorative layer of an existing building, certain treatment must be carried out.
4.1.4 Pastovým substrátem MCM mohou být různé základní povrchy nových,
rozšířených a stávajících budov. Pokud je však pastovým substrátem stará
dekorativní vrstva stávající budovy, je nutné provést určité ošetření.
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4.1.5 For pasting the MCM on the old decorative layer, the interfacial layer is
necessary.
4.1.5 Pro vložení MCM na starou dekorativní vrstvu je nutná mezifázová
vrstva.
4.2 Construction Design
4.2 Konstrukční návrh
4.2.1～4.2.3 Use the basic construction diagrams to clarify the basic structural
levels under the following three situations: MCM is pasted on the concrete
wall / various masonry walls / cement floor of new buildings, the float coat of
thermal insulation system, and the old wall / floor of existing buildings.
4.2.1～4.2.3 Použijte základní konstrukční diagramy k objasnění základních
konstrukčních úrovní v následujících třech situacích: MCM se nalepí na
betonovou zeď / různé zděné stěny / cementová podlaha nových budov,
plovoucí vrstva tepelně izolačního systému, a stará zeď / podlaha stávajících
budov.
4.2.4 Because MCM is thin and flexible, pay attention to sealing the edges
tightly with joint filler at the terminal closing parts of wall and floor to avoid
warping.
4.2.4 Protože MCM je tenký a pružný, věnujte pozornost těsnému utěsnění
okrajů spojovací výplní v koncových uzavíracích částech stěny a podlahy, aby
nedošlo k deformaci.
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5 Construction

5 Konstrukce

5.1 General Provisions
5.1 Obecná ustanovení
5.1.5 Special attention should be paid to that the interface treating agent for
repairing the old decorative layer of old wall such as tiles and mosaics and
treating interface should have sufficient adhesive strength with such old
decorative layers. The model decorative layer test must be done before
construction. Large-area pasting can be conducted only after tested to be
qualified.
5.1.5 Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby prostředek pro
ošetření rozhraní pro opravu staré dekorativní vrstvy staré zdi, jako jsou
dlaždice a mozaiky, měl dostatečnou pevnost lepidla s takovými starými
dekorativními vrstvami. Zkouška modelové dekorativní vrstvy musí být
provedena před konstrukcí. Velkoplošné lepení lze provádět pouze po
testování, aby bylo kvalifikováno.
When the adhesive strength between the MCM and the wall substrate or the
external thermal insulation system is lower than the external load, the
compression shear adhesive strength is lower than the dead weight, or the
tensile adhesive strength is lower than the wind load (negative wind pressure),
it is prone to bulging and falling off. From the perspective of bearing the dead
weight and resisting wind load, for the weight of the ceramic tile outside
finish plus the adhesive, it is about 0.25kN/m2. In Beijing, the calculated
13

value of the maximum negative wind pressure at a height of 20m above the
ground is about 2.1kN/m2, and about 3.6kN/m2 at a height of 100m above the
ground. In coastal areas, at a height of 100m above the ground, the maximum
negative wind pressure can reach 9kN/m2. It can be seen that the initial
bonding force provided by 0.03MPa (30kN/m2) has a sufficiently large safety
factor to overcome the external load. However, in many projects, especially
the external thermal insulation project, the falling off problem of ceramic
external tiles is because the temperature variation and water migration over
the years have weakened the adhesive strength between the facing tiles and
the exterior wall. There are two main causes:
Když je adhezní pevnost mezi MCM a podkladem stěny nebo vnějším tepelně
izolačním systémem nižší než vnější zatížení, je pevnost adheze ve smyku
nižší než vlastní hmotnost nebo pevnost v tahu nižší než zatížení větrem
(negativní tlak větru), je náchylný k vydutí a odpadnutí. Z hlediska únosnosti
vlastní hmotnosti a odolnosti proti zatížení větrem je pro vnější povrch
keramické dlaždice dokončit s lepidlem asi 0,25 kN/m2. V Pekingu je
vypočítaná hodnota maximálního záporného tlaku větru ve výšce 20 m nad
zemí asi 2,1 kN/m2 a asi 3,6 kN/m2 ve výšce 100 m nad zemí. V pobřežních
oblastech, ve výšce 100 m nad zemí, může maximální záporný tlak větru
dosáhnout 9 kN/m2. Je vidět, že počáteční spojovací síla poskytovaná 0,03
MPa (30 kN/m2) má dostatečně velký bezpečnostní faktor k překonání
vnějšího zatížení. U mnoha projektů, zejména u projektů vnější tepelné
izolace, je problém s odpadáváním keramických vnějších dlaždic způsoben
tím, že kolísání teploty a migrace vody v průběhu let oslabily adhezní sílu
mezi obkladovými dlaždicemi a vnější stěnou. Existují dvě hlavní příčiny:
1 Ceramic tiles are rigid materials. The severe and repetitive temperature
variation on exterior wall will cause a large temperature stress on the interface
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of materials with different thermal expansion coefficients;
2 The permeability of ceramic tiles is poor, vapor permeation is often
hindered, thereby forming moisture accumulation inside the facing tiles.
1 Keramické dlaždice jsou tuhé materiály. Silné a opakující se změny
teploty na vnější stěně způsobí velké teplotní namáhání na rozhraní materiálů
s různými koeficienty tepelné roztažnosti;
2 Propustnost keramických dlaždic je špatná, často se brání pronikání par,
čímž se vytváří akumulace vlhkosti uvnitř obkladových dlaždic.
The dead weight of MCM is low, only about 1/4 of the ceramic external tile.
Besides, it overcomes the problems of temperature stress and vapor
permeation hindering:
Vlastní hmotnost MCM je nízká, pouze asi 1/4 keramické vnější dlaždice.
Kromě toho překonává problémy teplotního stresu a prostupnosti par bránící:
1 MCM has good flexibility, and it is pasted with flexible adhesive, which can
release the damage of temperature stress to the decorative materials;
2 The permeability of MCM is excellent, which will not cause moisture
accumulation inside the decorative materials. From the above analysis, for
MCM, the initial bonding force of 0.2MPa (200kN/m2) has a sufficient safety
factor.
1 MCM má dobrou pružnost a je opatřen pružným lepidlem, které může
uvolnit poškození teplotního namáhání dekorativních materiálů;
2 Propustnost MCM je vynikající, což nezpůsobí hromadění vlhkosti uvnitř
dekorativních materiálů. Z výše uvedené analýzy má pro MCM počáteční
spojovací síla 0,2 MPa (200 kN/m2) dostatečný bezpečnostní faktor.
In order to ensure the quality of MCM and supporting products and the
construction quality of its decoration works, the storage of products is also
very important. Therefore, the requirements for material storage are clearly
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stipulated in this section.
Aby byla zajištěna kvalita MCM a podpůrných produktů a kvalita konstrukce
jejích dekoračních prací, je také velmi důležité skladování produktů. Proto
jsou v této části jasně stanoveny požadavky na skladování materiálu.

5.3 Treatment of Paste Substrate
5.3 Úprava pastového substrátu
5.3.2 For the old decorative layer of exterior wall, the adhesive strength of the
model decorative layer should be tested, and large-scale construction can be
carried out only after the requirements are met.
5.3.2 U staré dekorativní vrstvy vnější stěny by měla být testována přilnavost
modelové dekorativní vrstvy a rozsáhlou konstrukci lze provést až po splnění
požadavků.
For the old wall of buildings, due to the complexity of the putty types, if the
putty is nonwaterproof, after MCM is pasted, the putty will be prone to
bulging due to moisture absorption, which will finally cause the MCM to be
deformed. Therefore, cement-based water proofing paint should be applied
to the putty layer.
U staré zdi budov, vzhledem ke složitosti typů tmelů, je-li tmel vodotěsný, po
vložení MCM bude tmel náchylný k vyboulení kvůli absorpci vlhkosti, což
nakonec způsobí deformaci MCM. Proto by se na vrstvu tmelu měla nanášet
hydroizolační barva na bázi cementu.
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5.4 Construction Process and Requirements
5.4 Proces výstavby a požadavky
5.4.1 The construction process flow of MCM architectural finishing project is
the key to ensure the construction quality. Therefore, the construction
operation must be carried out carefully in the order of construction process
flow.
5.4.1 Tok procesu výstavby architektonického dokončovacího projektu MCM
je klíčem k zajištění kvality stavby. Proto musí být stavební operace
prováděny opatrně v pořadí toku stavebního procesu.
5.4.3 The adhesive and joint filler used for pasting MCM is a kind of
dry-mixed polymer mortar material. There is a certain amount of polymer in
the material. If it is not stirred evenly, it will affect the project quality, so it
must be mixed according to the process requirements.
5.4.3 Lepidlo a výplň spár používané k lepení MCM je druh suchého
směsného polymerního maltového materiálu. V materiálu je určité množství
polymeru. Pokud není mícháno rovnoměrně, ovlivní to kvalitu projektu, proto
musí být smícháno podle požadavků procesu.
5.4.4 MCM is a kind of thin and flexible product. After pasting, do not press
the surface with hands, but use a wood float or other flat sheet to flatten and
compact it.
5.4.4 MCM je druh tenkého a flexibilního produktu. Po nalepení netlačte na
povrch rukama, ale použijte k vyrovnání a zhutnění dřevěnéhý plovák nebo
plochý plát.
The pasting of MCM doesn’t adopt the spot inhibiting method of ceramic tiles,
but the full inhibiting method. The adhesive layer is thin, only 1mm～3mm.
Lepení MCM nepřijímá metodu bodové inhibice keramických dlaždic, ale
17

metodu úplné inhibice. Lepicí vrstva je tenká, pouze 1 mm ~ 3 mm.
5.4.6 During the pasting of MCM, if the polymer cement-based adhesive
contaminates the surface of MCM, it is advisable to wipe it off with a dry
sponge or scrape it off with a small rubber sheet after the initial set of the
adhesive. It should not be washed with water to avoid alkali efflorescence.
5.4.6 Pokud při lepení MCM dojde k znečištění povrchu MCM lepidlem na
bázi polymerocementu, je vhodné jej po počátečním zaschnutí lepidla otřít
suchou houbou nebo seškrábat pomocí malé gumové fólie. Neměl by se
omývat vodou, aby nedošlo k alkalickým výkvětům.

5.5 Finished Product Protection
5.5 Ochrana hotového produktu
5.5.1～5.5.2 In actual construction, the subsequent works will inevitably
cause pollution to MCM architectural finishing project, so it is necessary to
take temporary protective measures.
5.5.1 ～ 5.5.2 Ve skutečné výstavbě budou následné práce nevyhnutelně
způsobovat znečištění architektonického dokončovacího projektu MCM,
takže je nutné přijmout dočasná ochranná opatření.
5.5.3 Cutting holes after finishing the MCM architectural finishing project
will cause damage to the finishing materials. Therefore, this article puts
forward the requirement that no holes should be cut in the MCM that has been
pasted, all types of work should reasonably arrange the working procedures
during construction, so as to timely cooperate with the construction.
5.5.3 Řezání otvorů po dokončení architektonického dokončovacího projektu
MCM způsobí poškození dokončovacích materiálů. Tento článek proto
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předkládá požadavek, aby do MCM, který byl vložen, neměly být vyřezávány
žádné otvory, všechny typy prací by měly rozumně uspořádat pracovní
postupy během výstavby, aby včas spolupracovaly se stavbou.
5.5.4 If the MCM is exposed to rain within 48h after it is pasted, it will affect
the adhesive strength of the material. Therefore, the measures to protect it
from rain must be taken to ensure the construction quality.
5.5.4 Pokud je MCM vystaven dešti do 48 hodin po nalepení, ovlivní to
přilnavost materiálu. Proto musí být přijata opatření na jeho ochranu před
deštěm, aby byla zajištěna kvalita konstrukce.
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6 Acceptance

6 Přijetí

6.1 General Provisions
6.1 Obecná ustanovení
6.1.1 This article clarifies the standards that the quality acceptance in this
specification should comply with. The quality acceptance in this specification
should meet the relevant requirements of current national standards Unified
Standard for Constructional Quality Acceptance of Building Engineering GB
50300 and Standard for Construction Quality Acceptance of Building
Decoration GB 50210.
6.1.1 Tento článek objasňuje standardy, kterým by měla vyhovovat kvalita
přijatá v této specifikaci. Přijetí kvality v této specifikaci by mělo splňovat
příslušné požadavky platných národních norem Jednotný standard pro
přejímání kvality stavebního inženýrství GB 50300 a Standard pro přejímání
kvality stavebních dekorací GB 50210.
6.1.2～6.1.7 Clarify the specific provisions for the quality acceptance of
MCM architectural finishing project.
6.1.2 ～ 6.1.7

Upřesnit

konkrétní

ustanovení

architektonického dokončovacího projektu MCM.
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pro

kvalitní

přijetí

6.2 Master Items
6.2 Hlavní položky
6.2.1 Considering the quality and structural safety of MCM architectural
finishing project, the wall substrate must be firm, reliable and stable, and the
treatment quality of substrate is the key, so it is a master item for quality
acceptance.
6.2.1 S ohledem na kvalitu a strukturální bezpečnost architektonického
dokončovacího projektu MCM musí být stěnový podklad pevný, spolehlivý a
stabilní a kvalita podkladu je klíčová, takže je hlavním prvkem pro přijetí
kvality.
6.2.2 The requirements for the type, specification, color, pattern and
appearance of MCM, and the type and specification of interface treating
mortar, adhesive and joint filler are closely related to the quality of MCM
architectural finishing project, it is very necessary to take them as the master
items and pay attention to them.
6.2.2 Požadavky na typ, specifikaci, barvu, vzor a vzhled MCM a typ a
specifikaci malty, lepidla a spárovací hmoty na rozhraní úzce souvisí s
kvalitou architektonického dokončovacího projektu MCM, je velmi nutné je
jako považovat jako hlavní položky a věnovat jim pozornost.
6.2.3 In MCM architectural finishing project, MCM, adhesive and joint filler
are key materials that affect the quality. It will take too long time to test all
performance indexes of the materials at the construction site. Therefore, the
witness sampling test of the materials will test the main performance indexes.
In order to fully understand and grasp the performance of the materials, the
type inspection report within the validity period must be provided.
6.2.3 V architektonickém dokončovacím projektu MCM jsou klíčovým
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materiálem, který ovlivňuje kvalitu, MCM, lepidlo a tmel. Testování všech
výkonnostních indexů materiálů na staveništi bude trvat příliš dlouho. Proto
bude test materiálů svědky pro odběr vzorků testovat hlavní výkonnostní
indexy. Aby bylo možné plně pochopit a pochopit vlastnosti materiálů, musí
být během doby platnosti předložen protokol o kontrole typu.

6.3 General Items
6.3 Hlavní položky
This section puts forward requirements for quality inspection of general items,
and stipulates the inspection methods, amount of inspection and determination
criteria, which plays a role of ensuring the quality of decoration engineering.
Tato část předkládá požadavky na kontrolu kvality obecných položek a
stanoví kontrolní metody, množství inspekčních a určovacích kritérií, které
hrají roli při zajišťování kvality dekoračního inženýrství.
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