
Το Concrete Canvas® αποτελεί μέρος μιας 

επαναστατικής νέας τάξης κατασκευαστικών υλικών που 

ονομάζεται Geosynthetic Cementitous Composite Mats 

(GCCMs). Πρόκειται για ένα εύκαμπτο, εμποτισμένο 

ύφασμα σκυροδέματος, το οποίο σκληραίνει κατά τη 

διαβροχή του, σχηματίζοντας ένα λεπτό, ανθεκτικό, 

αδιάβροχο και πυρίμαχο σκυρόδεμα. Ουσιαστικά, είναι 

σκυρόδεμα σε ρολό. Το Concrete Canvas® GCCM 

(CC) επιτρέπει την κατασκευή σκυροδέματος χωρίς 

την ανάγκη εγκατάστασης ή μικτού εξοπλισμού μίξης: 

προσθέτοντας απλώς νερό.

Το CC αποτελείται από μια τρισδιάστατη μήτραινών   

που περιέχει ένα ειδικά διαμορφωμένο μίγμα ξηρού 

σκυροδέματος. 

Ένα υπόστρωμα από PVC (Πολυβινυλοχλωρίδιο) στην 

μία επιφάνεια του CC εξασφαλίζει ότι το υλικό είναι 

απόλυτα αδιάβροχο.

Η διαβροχή του CC μπορεί να γίνει είτε με ψεκασμό, 

είτε με πλήρη βύθιση στο νερό. Μόλις σκληρύνει, οι ίνες 

ενισχύουν το σκυρόδεμα, αποτρέποντας τη διάδοση 

ρωγμών και παρέχοντας ασφαλή τρόπο πλαστικής 

αστοχίας.Το Concrete Canvas® GCCM διατίθεται σε 

3 πάχη: CC5TM, CC8TM και CC13TM, τα οποία έχουν 

πάχος 5, 8 και 13 mm αντίστοιχα.
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Γρήγορη εγκατάσταση: 
Το CC μπορεί να τοποθετηθεί με ρυθμό 200 m2 / ώρα, έως και 10 

φορές ταχύτερα από τις συμβατικές μεθόδους σκυροδέτησης.

Εύκολη Χρήση:
Το CC διατίθεται σε φορητά ρολά σε περιπτώσεις 

εφαρμογών με περιορισμένη πρόσβαση. Το σκυρόδεμα είναι 

προκατασκευασμένο έτσι δεν υπάρχει ανάγκη ανάμειξης, 

μέτρησης ή συμπύκνωσης.

Χαμηλό Κόστος Εφαρμογής:
Η ταχύτητα και η ευκολία εγκατάστασης καθιστά το Concrete 

Canvas®GCCM  πιο οικονομικό από το συμβατικό σκυρόδεμα, 

με λιγότερη υλικοτεχνική πολυπλοκότητα.

Φιλικό με το περιβάλλον:
Το CC είναι μια τεχνολογία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, η οποία απαιτεί έως και 95% λιγότερο υλικό σε σχέση 

με το συμβατικό σκυρόδεμα κατα την εγκατάσταση του σε 

πολλές εφαρμογές.

Αδιαπερατότητα σε Νερό:
Το υπόστρωμα PVC στην μια επιφάνεια του CC διασφαλίζει ότι το 

υλικό έχει εξαιρετική αδιαπερατότητα σε νερό.

Αντοχή:
Ο οπλισμός με ίνες εμποδίζει τη δημιουργία ρωγμών, απορροφά 

την ενέργεια από τις κρούσεις και παρέχει σταθερό ρυθμό 

αστοχίας. 

Ανθεκτικότητα:
Το CC παρουσιάζει διπλάσια ανθεκτικότητα σε τριβή από το 

OPC, το  συνηθισμένο τσιμέντο Portland, έχει εξαιρετική χημική 

αντοχή, καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και δεν η αντοχή του 

από την επίδραση της UV ακτινοβολίας.

Ευλυγισία :
Το CC έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά εφαρμογής και 

προσαρμόζεται πιστά στο προφίλ του εδάφους καθώς και γύρω 

από τις υπάρχουσες υποδομές. Πριν την σκλήρυνση του, το CC 

μπορεί να κοπεί χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία χειρός.

Πλεονεκτήμτα και 
βασικές ιδιότητες του 
Concrete Canvas: 2
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Διάστρωση καναλιών:
Το CC έχει τη δυνατότητα να εφαρμοστεί γρήγορα σε χαντάκια 

ή υδάτινα κανάλια. 

Η εφαρμογή του ,κατά την επένδυση καναλιών είναι σημαντικά 

ταχύτερη και ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή σε σύγκριση 

με εκείνη του συμβατικού σκυροδέματος και δεν απαιτεί 

εξειδικευμένο εξοπλισμό. Το ύφασμα σκυροδέματος μπορεί 

να τοποθετηθεί με ρυθμό 200m² / ώρα από ομάδα 3 ατόμων.

Εφαρμογές του 
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Προστασία πρανών:
Το CC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία πρανών 

αντικαθιστώντας τη χρήση του  εκτοξευόμενου σκυρόδεματος 

και των χαλύβδινων πλεγμάτων. 

Είναι πιο γρήγορο στην εφαρμογή του, αποδοτικότερο 

οικονομικά ,απαιτεί λιγότερο εξειδικευμένο εξοπλισμό κατα 

την εφαρμογή του και εξαλείφει τους σχετικούς κινδύνους  

αναπήδησης εκτοξευόμενου σκυροδέματος και συντριμμιών.

Διάστρωση Δεξαμενών Συγκράτησης Λεκανών 
Υγρών Καυσίμων:
Το CC αποτελεί μια οικονομική εναλλακτική λύση για 

την επανεπένδυση λεκανών συγκράτησης δεξαμενών 

υγρών καυσίμων. Ενεργεί παράλληλα ως αποτελεσματικό 

ζιζανιοκτόνο, μειώνοντας το κόστος συντήρησης, ενώ αυξάνει 

σημαντικά τα επίπεδα  αδιαπερατότητας και πυροπροστασίας. 

Η ικανότητα άμεσης και γρήγορης εφαρμογής του, μειώνει το 

χρόνο εργασίας, ενώ η διάθεση του υλικού σε φορητά ρολά 

επιτρέπει την εγκατάσταση του ακόμα και στις πιο δυσπρόσιτες 

περιοχές.
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Αποκατάσταση:
Το CC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γρήγορη κάλυψη και 

ανακαίνιση υφιστάμενων κατασκευών από σκυρόδεμα ή άλλο 

δομικό υλικό, που έχουν υποστεί ρωγμές και καταστροφές  

λόγω  περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Εφαρμογές του 
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Διάστρωση οχετών:
Το CC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανακατασκευή 

κατεστραμμένων οχετών και αποτελεί μια αποδοτική οικονομικά 

λύση που αντικαθιστά τη χρήση ασφάλτου, ενώ παράλληλα 

παρέχει πλήρη προστασία έναντι διάβρωσης. 
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Ρύθμιση
Χρόνος Εργασιμότητας:
1-2 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

Το CC επιτυγχάνει αντοχή 80% σε 24 ώρες μετά την ενυδάτωση.

Μέθοδος Διαβροχής:
Ψεκάστε την ινώδη επιφάνεια με αρκετό νερό ώστε να την 

αισθάνεστε υγρή για αρκετά λεπτά μετά τον ψεκασμό.Ξανά 

ψεκάζετε το CC μετά από 1 ώρα αν:

• Γίνεται  Εγκατάσταση του CC5™

• Γίνεται Εγκατάσταση σε απότομη ή κατακόρυφη επιφάνεια

Χρήσιμες Πληροφορίες:
• Συνιστάται πάντοτε περίσσεια νερού. Η σκλήρυνση του CC θα 

πραγματοποιηθεί όταν αυτό βρίσκεται κάτω από νερό και μέσα 

σε θαλασσινό νερό.

• Το CC πρέπει να διαβρέχεται άμεσα. Για παράδειγμα, μην 

βασίζεστε σε βροχοπτώσεις ή χιονοπτώσεις.

• Χρησιμοποιήστε ένα ακροφύσιο ψεκασμού για καλύτερα 

αποτελέσματα (δείτε λίστα εξοπλισμού CC). Μην εκτοξεύετε 

νερό υψηλής πίεσης κατευθείαν πάνω στο CC, καθώς μπορεί να 

απομακρύνει κάποιες ίνες απο το CC πρίν την σκλήρυνση του.

• Το CC έχει χρόνο εργασιμότητας 1-2 ώρες μετά την ενυδάτωση. 

Μην μετακινήσετε ή μεταφέρετε το CC αφού έχει αρχίσει να 

σκληραίνει. 

• Ο χρόνος που απαιτείται για την σκλήρυνση του υλικού θα 

μειωθεί σε θερμά κλίματα και θα αυξηθεί σε πολύ ψυχρά κλίματα.

• Το CC θα σκληρυνθεί σε 24 ώρες, αλλά θα συνεχίσει να αυξάνει 

την αντοχή του με την πάροδο του χρόνου.

• Εάν το CC δεν έχει διαβραχεί επαρκώς ή στεγνώσει τις πρώτες 

5 ώρες, η διαδικασία σκλήρυνσης του μπορεί να καθυστερήσει 

και να μειωθεί η αντοχή του. 

• Εάν η διαδικασία σκλήρυνσης καθυστερεί, αποφύγετε τη 

μεταφορά του υλικού και ξανά βρέξτε το με αρκετό νερό.

Οι συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας αναφέρονται σε  θερμοκρασία 

επιφάνειας εδάφους  μεταξύ 0 και 5 ° C και πιθανής πτώσης της  

κάτω από 0 ° C στις 8 ώρες μετά τη διαβροχή.

Συνθήκες ξήρανσης συμβαίνουν όταν υπάρχει μία ή περισσότερες 

από τις εξής συνθήκες: υψηλή θερμοκρασία αέρα (> 22oC), 

άνεμος (> 12km / h), ισχυρό άμεσο ηλιακό φως ή χαμηλή υγρασία 

(<70%).
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Η πολύ υψηλή αρχική αντοχή που αναπτύσσει το CC αποτελεί ένα 
απο τα βασικά χαρακτηρηστικά του. Τυπικές τιμές αντοχής και τα 

χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:

• Αντοχή σε θλίψη με βάση την ASTM C109 - 02 (αρχική ρωγμή)

Δύναμη θλίψης 10 ημερών (MPa )                                     

• Ισχύς κάμψης σύμφωνα με ASTM D8058 (αρχική ρωγμή) 

1 μέρα μέσης δύναμης κάμψης (MPa) (1s.f.)                           

Η CC έχει επιτύχει πιστοποίηση Euroclass B:

BS EN 13501-1: 2007 + A1: 2009    

Δοκιμή στο Χρόνο (ελάχιστη αναμενόμενη 
διάρκεια ζωής 50 ετών)

Δοκιμή ψυξης-απόψυξης (ASTM C1185) ± 20 ° C                       

Δοκιμή ψυξης-απόψυξης (BS EN 12467: 2004) ± 50 ° C                

Δοκιμή ενυδάτωσης-ξήρανσης (BS EN 12467: 2004)                    

Δοκιμή θερμότητας-βροχής (BS EN 12467: 2004)         

Διαπερατότητα σε νερό (BS EN 12467: 2004)                                  

Ιδιότητες του Concrete Canvas® 
GCCM μετά τη διαβροχή του. 7
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Αντοχή στην τριβή (ASTM C-1353)

Περίπου 7,5 φορές μεγαλύτερη από 17MPa OPC (mm / 1000 κύκλοι) 

Τιμή Manning (ASTM D6460)

Αντοχή συνάφειας (DD CEN / TS 14416: 2005)                                 

Χημική αντοχή (BS EN 14414)

Οξύ (ρΗ 1,0) (εμβάπτιση 56 ημερών στους 50 ° C)

Αλκαλικό (pH 13,0) (εμβάπτιση 56 ημερών στους 50 ° C)

Υδρογονάνθρακας (εμβάπτιση 56 ημερών στους 50 ° C)

Αντοχή σε θειικό άλας (εμβάπτιση 28 ημερών σε pH7,2) 

Αντοχή της επικάλυψης σωληνώσεων στην πρόσκρουση 

ASTM G13 (μόνο CC13TM)

Συντελεστής θερμικής διαστολής

α (mm / mk)                                                          

Επιτρεπόμενη διατμητική δύναμη και ταχύτητα  CC8TM 

(ASTM D-6460)

Διάτμηση (Pa)

Ταχύτητα (m / s)

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
*Περιστασιακά θα υπάρξει ένα σφάλμα δέσμης (εργοστασιακή ατέλεια κάτω 

από 100mm εύρος κατά μήκος του πλάτους) στα μεγάλα ρολά. Αυτό το 

σφάλμα είναι αναπόφευκτο λόγω της διαδικασίας κατασκευής στο εργοστάσιο 

και το σφάλμα θα είναι ευδιάκριτα επισημασμένο με μια λευκή ετικέτα, θα 

υπάρξει το πολύ (1) ένα σφάλμα δέσμης σε οποιοδήποτε μεγάλο κύλινδρο 

υλικού. Μπορεί να χρειαστεί να δημιουργηθεί ένας σύνδεσμος στη πλευρά 

όπου υπάρχει ένα σφάλμα δέσμης δεδομένου ότι στο υλικό που φέρει σφάλμα 

δεν θα επιτευχθεί η απόδοση που καθορίζεται στο παρόν φύλλο δεδομένων. 

Το μέγιστο μη χρησιμοποιήσιμο υλικό που οφείλεται σε οποιοδήποτε σφάλμα 

δέσμης θα είναι 100mm. Δεν υπάρχουν σφάλματα δέσμης σε τυποποιημένους 

φορητούς  κυλίνδρους.

*Ενδεικτικές τμές

**Για εφαρμογές συγκράτισης διαρροών συνιστάται η χρήση του CC Hydro™

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έντυπο είναι δωρεάν και είναι, όσο 

γνωρίζουμε, ακριβείς. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι παράγοντες και οι συνθήκες 

υπό τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες και τα 

προϊόντα που αναφέρονται σε αυτά μπορεί να ποικίλουν και να διαφεύγουν 

από τον έλεγχό μας, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά 

με την εμπορευσιμότητα, την ακρίβεια ή διαφορετικά δεν δεχόμαστε καμία 

ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση τέτοιων πληροφοριών ή οποιουδήποτε 

τέτοιου προϊόντος.
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