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1.0 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.1 Τύποι Concrete Canvas
Το Concrete Canvas® διατίθεται στα ακόλουθα πάχη και μορφές ρολών:

1.2 Μεγάλα Ρολά / Μικρές Παρτίδες Ρολών
Το CC διατίθεται σε δύο μορφές (μεγέθη κυλίνδρων). Μεγάλα ρολά ή 

μικρότερες, φορητές παρτίδες ρολών. Η ποσότητα ανά ρολό διαφέρει 

μεταξύ των τύπων CC όπως παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα.

Το βάρος των μεγάλων ρολών κυμαίνεται από 1.5Τ με 1.6Τ και διατίθενται 

σε σωλήνες  6 ιντσών από χαρτόνι οι οποίοι μπορούν να κρεμαστούν από 

μια ειδικά διαμορφωμένη δοκό  και να ξετυλιχθούν με τη χρήση κατάλληλου 

εξοπλισμού εγκαταστάσεων. Τα μεγάλα ρολά παρέχουν την ταχύτερη 

μέθοδο τοποθέτησης CC και έχουν το πρόσθετο πλεονέκτημα της μείωσης 

του αριθμού των σημείων επικαλύψεων που θα απαιτηθούν. Επικοινωνήστε 

με την εταιρεία μας για την αγορά των ειδικών διαμορφωμένων δοκών 

περιστροφής.

Οι μικρές παρτίδες ρολών τοποθετούνται σε σωλήνες από χαρτόνι 3 ιντσών  

με λαβές μεταφοράς ειδικά σχεδιασμένα για να μεταφέρονται από 2 έως 4 

άτομα. Όλα τα πάχη CC μπορούν να διανεμηθούν σε προσαρμοσμένα μήκη 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη με μια μικρή επιπλέον χρέωση.

Το CC είναι τώρα διαθέσιμο και σε διευρυμένα ρολά που έχουν έως και 4 

φορές μεγαλύτερο πλάτος από εκείνο των μεγάλων ρολών. 

Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Concrete Canvas® αποτελεί μέρος μιας επαναστατικής 

νέας τάξης γεωσυνθετικών υλικών  που ονομάζονται Geo-

synthetic Cementitious Composite Mats (GCCMs).

Πρόκειται για ένα εύκαμπτο, εμποτισμένο με σκυρόδεμα 

ύφασμα που σκληραίνει κατά την ενυδάτωση για να 

σχηματίσει ένα λεπτό, ανθεκτικό, αδιάβροχο και πυρίμαχο 

σκυρόδεμα.

Ουσιαστικά, είναι σκυρόδεμα σε ρολό.

Ο παρακάτω «οδηγός εφαρμογής»  παρέχει στους 

πελάτες και τους χρήστες του Concrete Canvas® 

GCCM (CC) χρήσιμες πληροφορίες για την εγκατάσταση 

του και μια επισκόπηση των τεχνικών δεδομένων, των 

εφαρμογών και των ιδιοτήτων του υλικού. Η ευμετάβλητη 

φύση του CC υποδηλώνει ότι το παρόν έγγραφο δεν 

είναι δεσμευτικό  και έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. 

Μπορεί να απαιτούνται παρεκκλίσεις από την παρούσα 

κατευθυντήρια γραμμή για την αντιμετώπιση των ειδικών 

για τον τόπο συνθηκών και / ή των ειδικών για το προϊόν 

συνθηκών.
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1.3 Συσκευασία / Μεταφορά
Τα μεγάλα ρολά CC τυλίγονται ξεχωριστά και παλετοποιούνται σε θερμικά επεξεργασμένες ξύλινες παλέτες που έχουν 

διαστάσεις 1,2m x 1,0m.

Τα μικρά ρολά του CC παρέχονται παρομοίως, συσκευασμένες ξεχωριστά σε αεροστεγή συσκευασία PE και 

παλετοποιημένες. Σε μια τυπική παλέτα 1,2 m x 1,0 m ταιριάζουν 12 παρτίδες μικρών ρολών.

Όλοι οι κύλινδροι CC είναι εφοδιασμένοι με ένα βασικό οδηγό διαβροχής στα αγγλικά. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τυπικές ποσότητες των πακέτων μεταφοράς, για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τα βάρη 

και τις διαστάσεις συσκευασίας, ανατρέξτε στίς Πληροφορίες Συκευασίας .

*Άναλόγως της χώρας προορισμού οι περιορισμοί στο βάρος του κοντέϊνερ μπορεί να διαφέρουν.
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2.0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το CC χρησιμοποιείται συνήθως για την αντικατάσταση του συμβατικού σκυροδέματος (επί τόπου ανάμειξης, προκατασκευασμένου και 

εκτοξευόμενου σκυροδέματος) για περιορισμό της διάβρωσης, εργασίες αποκατάστασης και κατασκευαστικές εφαρμογές.

Μερικά τυπικά παραδείγματα δίνονται παρακάτω:

2.1 Διάστρωση Καναλιού 
Το CC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία μιας επιφάνειας 

απόλυτα προστατευμένης από τη διάβρωση για την διάστρωση καναλιών 

αποχέτευσης και άρδευσης. Το CC χρησιμοποιείται συνήθως ως 

εναλλακτική λύση αντικατάστασης του  συμβατικού σκυροδέματος σε 

αγωγούς αποχέτευσης, ομβρύωv και όπου η βλάστηση και η επιφάνεια 

του εδάφους στα κανάλια είναι ακατάλληλη λόγω υψηλών ρυθμών ροής, 

αυξημένων απαιτήσεων ή της ύπαρξης ανάγκης να μειωθούν οι εργασίες 

συντήρησης. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο 

επένδυσης ενός καναλιού με CC βλέπε τον Οδηγό εγκατάστασης CC: 

Channel Lining - Διάστρωση Καναλιών. 

2.2 Προστασία πρανών
Το CC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία μιας επιφάνειας 

απόλυτα προστατευμένης από τη διάβρωση για την προστασία των 

πρανών από περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το CC χρησιμοποιείται συνήθως για να αντικαταστήσει το εκτοξευόμενο 

σκυρόδεμα και όπου τα καλυμμένα με φυτά πρανή  είναι ακατάλληλα 

λόγω υπογείων υδάτων, ξηρού κλίματος ή κακών συνθηκών εδάφους. Για 

περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διάστρωσης επικλινών 

επιφανειών-πρανών  με CC, ανατρέξτε στον Οδηγό εγκατάστασης CC: 

Slope Protection- Προστασία Πρανών 

Επένδυση
καναλιού

Αποκατάσταση
σκυροδέματος

Καταστολή
ζιζανίων

Εκροές/
ΔιαρροέςΕπένδυση 

αγωγών

Προστασία
πρανών

Επένδυση 
λεκάνων
δεξαμενών
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Διαρροές

Προστασία
συρματοκιβωτίων

Τοίχοι εξαερισμού 
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2.3 Διάστρωση Λεκανών Συγκράτησης Δεξαμενών 
Το CC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός σκληρού 

καλύμματος  θωράκισης λεκανών συγκράτησης διαρροών γύρω από 

δεξαμενές υγρών καυσίμων, αποθήκες πυρομαχικών και αντιπλημμυρικών 

έργων. Το CC χρησιμοποιείται συνήθως για την προστασία των λεκανών 

συγκράτησης από περιβαλλοντικές επιπτώσεις, από προκαλούμενη 

ζημιά από ζώα καθώς επίσης βελτιώνουν την αδιαπερατότητα τους και 

εμποδίζουν την ανάπτυξη βλάστησης και ζιζανίων. Για περισσότερες 

λεπτομέρειες σχετικά με τη διάστρωση των λεκανών συγκράτησης 

δεξαμενών με CC ανατρέξετε στον οδηγό εγκατάστασης CC :

Bund Lining - Διάστρωση Λεκανών Συγκράτησης Δεξαμενών 

2.4 Αποκατάσταση σκυροδέματος 
Το CC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάστρωση υποδομών από 

σκυρόδεμα που έχουν υποστεί ρωγμές και βλάβες και απαιτείται 

αποκατάσταση αυτών. Το CC χρησιμοποιείται για να παρατείνει 

τη διάρκεια ζωής της υφιστάμενης υποδομής, να μειώσει τις 

διαρροές και να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά ροής. Το CC μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση για την ανακατασκευή ή όπου 

η διάστρωση με μια εύκαμπτη μεμβράνη είναι ακατάλληλη λόγω των 

συνθηκών ροής ή προβλημάτων ανθεκτικότητας.

2.5 Διάστρωση αγωγών
Το CC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διάστρωση αγωγών από 

χάλυβα και σκυρόδεμα, οι οποίοι έχουν υποβαθμιστεί εξαιτίας 

της σκουριάς και της διάβρωσης. Το CC χρησιμοποιείται για 

να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των αγωγών και να παρέχει ένα 

στρώμα ελέγχου της διάβρωσης με βελτιωμένα χαρακτηριστικά 

στεγανότητας και ροής. Το CC μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

εναλλακτική λύση στη συγκόλληση με πίσσα, GRP, πολυουρεθάνη ή 

εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

2.6 Καταστολή ζιζανίων
Το CC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποφυγή της μακροχρόνιας 

ανάπτυξης ζιζανίων σε περιοχές όπου η συντήρηση είναι δύσκολη, 

όπως γύρω από ευαίσθητες υποδομές ή σε απομακρυσμένες 

περιοχές. Το CC χρησιμοποιείται συνήθως ως εναλλακτική λύση 

για   τις προκατασκευασμένες πλάκες από σκυρόδεμα και όπου τα 

συμβατικά γεωυφάσματα δεν παρέχουν επαρκή ανθεκτικότητα.
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2.7 Εκροές / Διαρροές 
Το CC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία επιφανειών που 

βρίσκονται σε περιοχές υψηλής ροής, οι οποίες είναι επιρρεπείς σε 

διάβρωση, όπως τα στόμια υπόγειων αγωγών, υπερχειλισμένες και 

υπερυψωμένες επιφάνειες. 

Το CC χρησιμοποιείται συνήθως για την αντικατάσταση συμβατικών 

λύσεων σκυροδέματος και εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και 

για την προστασία πρανών με CC. Η επιλογή πάχους πρέπει να γίνει 

με βάση τη μέγιστη αναμενόμενη παροχή.

2.8 Προστασία Τοιχίων
Το CC μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την κάλυψη τοιχίων 

χάλυβα όσο και τοιχίων από γαιόσακους για την αποφυγή φθορών 

λόγω διάβρωσης, βλαβών λόγω της υπεριώδης ακτινοβολίας και 

βανδαλισμών. Το CC επεκτείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής των 

τοιχίων παρέχοντας μια σκληρή επιφάνεια που θα διαρκέσει για 

δεκαετίες. Το CC μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη 

τοιχίων  γεμισμένα με χώμα ή άμμο για την αποτροπή FOD (ζημιά 

από ξένο αντικείμενο) σε στρατιωτικές εφαρμογές-θέσεις μάχης 

και για την πρόληψη της εισροής νερού που μπορεί να οδηγήσει σε 

κατάρρευση αυτών.

2.9 Τοίχοι εξαερισμού σηράγγων
Το CC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση και κατασκευή 

τοίχων σε υπόγειες σήραγγες δημιουργώντας φράγματα αέρα 

και τοιχία αντίστασης σε εκρήξεις. Το CC αντικαθιστά τυπικά 

τους τοίχους που κατασκευάζονται από επεξεργασμένο ύφασμα, 

τσιμεντόλιθο  ή γυψοσανίδα, για τον έλεγχο του εξαερισμού στα 

ορυχεία, παρέχοντας μια μακροπρόθεσμη λύση που είναι γρήγορη 

και με μικρό υπολογιστικό κόστος.
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3.0 ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

+357 22 37 07 17
+30 210 6669359
info@perendes.com
Strovolou 12, Tseri, Nicosia 2480, Cyprus
11254

tel (cy).
tel (gr).
email.

address.
PO BOX.



8

www.perendes.com

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4.0 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

4.1 Συμπεριφορά κατά την επαφή με το νερό 
Το CC έχει εξαιρετικές αδιάβροχες ιδιότητες και προσφέρει ένα επίπεδο αδιαπερατότητας παρόμοιο με εκείνο του πηλού. 

Από γεωτεχνική άποψη, αυτό μετράται χρησιμοποιώντας την τιμή του «συντελεστή διαπερατότητας», k, η οποία αντιπροσωπεύει το 

ρυθμό ροής του νερού μέσω μιας μονάδας υλικού.

Το  CC έχει δοκιμαστεί σε BS1377, τα δείγματα δοκιμής είχαν αδιαπερατότητα μεγαλύτερη από k = 1x10-8 m / s. Για εφαρμογές 

που απαιτούν υψηλότερο επίπεδο αδιαπερατότητας, όπως για δεξαμενές, χρησιμοποιήστε CC HydroTM. Για να επιλέξετε ένα τρόπο 

στήριξης στα σημεία των επικαλύψεων  με ένα επίπεδο αδιαπερατότητας που ταιριάζει στις εφαρμογές σας, ανατρέξτε στον Οδηγό 

χρήσης CC: Jointing and Fixing/ Σύνδεση & Στερέωση 

4.2 Αντοχή 
Το CC έχει εξαιρετική μακροχρόνια ανθεκτικότητα με διπλάσια 

αντοχή στην τριβή από τα περισσότερα σκυροδέματα με 

βάση το OPC (Ordinary Portland Cement)(συνηθισμένο 

σκυρόδεμα τύπου Portland) (DIN 52108). Η επιταχυνόμενη 

δοκιμή χρόνου βάσει του προτύπου BS EN 12467 έδειξε ότι 

το CC έχει ελάχιστη διάρκεια ζωής 50 ετών σε κλιματικές 

συνθήκες Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό βασίζεται σε κυκλικές 

δοκιμές ψύξης-απόψυξης, θερμότητας-διαβροχής και βύθισης-

ξήρανσης, κατά τη διάρκεια των οποίων ο χρόνος ζωής του 

CC υποβαθμίστηκε ελάχιστα. Η ύπαρξη ενισχυτικών ινών εντός 

του CC σημαίνει ότι έχει εξαιρετικές επιδόσεις σε χαμηλές 

θερμοκρασίες και το CC έχει επιτύχει επίσης πάνω από 200 

κύκλους δοκιμής ψύξης-απόψυξης σύμφωνα με το πρότυπο 

ASTM C1185.
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4.4 Φωτιά
Το CC έχει εξαιρετική απόδοση σε υψηλές θερμοκρασίες και έχει 

υποβληθεί σε δοκιμή αντίδρασης σε πυρκαγιά, επιτυγχάνοντας 

πιστοποίηση Euroclass B σύμφωνα με το πρότυπο BS EN 13501 

(βλ. Έγγραφο Πιστοποίησης Πυρκαγιάς  του CC). Το CC έχει 

επίσης εγκριθεί από την Αμερικανική Υπηρεσία Ασφάλειας και 

Υγείας των Ναρκών (MSHA) στο 30CFR, Μέρος 7, Υποκεφάλαιο 

Β, Τμήμα 7.24. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 

απόδοση του CC σε εφαρμογή πυροπροστασίας, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.

4.5 Συμπεριφορά κατά την επαφή με χημικές ουσίες
Το CC έχει εξαιρετική αντίσταση σε χημικές αντιδράσεις και 

γενικά αντιστέκεται πολύ περισσότερο σε επιθετικές ενώσεις από 

τα συμβατικά σκυροδέματα τύπου (OPC). Το CC έχει δοκιμαστεί 

επιτυχώς για 56 μέρες βύθισης σε όξινο περιβάλλον κάτω από pH 

1,0 και αλκαλικό περιβάλλον μέχρι pH 13 χωρίς να χάσει την αντοχή 

του (δες το τεύχος CC Chemical Testing-Χημικές Δοκιμές). Το CC 

έχει επίσης εξαιρετική αντίσταση σε θειικό άλας, σε θειικό νερό, 

θαλασσινά και υπόγεια νερά, και έχει καλή ανθεκτικότητα σε πολλές 

χημικές ενώσεις που προσβάλλουν το OPC όπως τα βιομηχανικά 

απόβλητα, οι ουσίες χλωρίου, τα επεξεργασμένα στερεά, έλαια, 

λάδια και τα περισσότερα ορυκτά αλάτια (Δες τις δοκιμές CC 

Sulfate Resistance/ Αντοχή σε θειικό άλας) και CC Saline Resistance/ 

Αντίσταση σε αλατόνερο).

4.3 Επίδραση στο περιβάλλον 
Το CC προσφέρει πολλά περιβαλλοντικά οφέλη σε σχέση με το 

συμβατικό σκυρόδεμα,  υποκαθιστώντας ουσιαστικά 100-150mm 

χυτοσίδηρου για επιφανειακές εφαρμογές, μειώνοντας έτσι την 

περιεκτικότητα άνθρακα των δομικών έργων. Για ένα τυπικό έργο, το 

CC προσφέρει εξοικονόμηση CO2 άνω του 50% σε σύγκριση με το 

συμβατικό σκυρόδεμα (βλ. CC Carbon Report). ). 

Το τσιμέντο που χρησιμοποιείται στο CC έχει περιορισμένο αλκαλικό 

απόθεμα, το οποίο, σε αντίθεση με τα περισσότερα σκυροδέματα, 

δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο και είναι λιγότερο επιβλαβές 

για την υδρόβια ζωή (βλ. CCS SDS). Το CC έχει πολύ χαμηλό 

ρυθμό αποβολής ουσιών κατά την ροή του νερού, μια ανάλυση 

από τα εργαστήρια CTL στις Η.Π.Α. έδειξε ότι τα επίπεδα των 

στραγγισμάτων ήταν σημαντικά χαμηλότερα (υπέρ της ασφαλείας)  

από τα όρια του EPA (Environmental Protection Agency)). Το CC 

μπορεί να εγκατασταθεί ακόμη και σε ζωντανά υδατορεύματα 

και έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί για χρήση από τον Οργανισμό 

Περιβάλλοντος του Ηνωμένου Βασιλείου σε πολλά έργα του 

Ηνωμένου Βασιλείου.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

+357 22 37 07 17
+30 210 6669359
info@perendes.com
Strovolou 12, Tseri, Nicosia 2480, Cyprus
11254

tel (cy).
tel (gr).
email.

address.
PO BOX.
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διαβροχή
σε πρανή
λεκάνων
συγκράτησης
δεξαμενών
ΕΛΙΝ Α.Ε
χώρος εγκατάστασης &
αποθήκευσης 
υγρών καυσίμων 
Aθήνα,Ασπρόπυργος
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