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1. Wprowadzenie

1.1. Geneza

Concrete Canvas® jest częścią nowej, rewolucyjnej klasy materiałów 
budowlanych zwanych geosyntetycznymi cementowymi matami 
kompozytowymi (GCCM).

Jest to elastyczna, impregnowana betonem tkanina, która 
twardnieje podczas uwodnienia (hydratacji), tworząc cienką, trwałą, 
wodoodporną i ognioodporną warstwę betonu.

Zasadniczo CC można opisać jako „beton na rolce” który jest 
przeznaczony do szerokiej gamy zastosowań, w tym do szybkiego 
wykładania kanałówi rowów odwadniających, zapewniając ochronę 
skarp, eliminację chwastów, zwiększenie przepustowaości kanałów 
i rowów oraz eliminację tradycyjnych rozwiązań z uzyciem betonu.

1.2. Zawartość przewodnika

• Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące instalacji CC jako okładziny kanału, maksymalizując bezpieczeństwo, 
wydajność oraz odpowiedni dobór materiału do zaistniałych potrzeb.

• Ten dokument zawiera przydatne informacje dla instalatorów, inwestorów i projektantów zainteresowanych Concrete 
Canvas® GCCM (CC) przedstawiając technikę i sposoby instalacyji CC dla potrzeb zabezoieczenia wykładania 
kanałów i rowów

• Przewodnik jest opracowaniem stworzonym na bazie naszych doświadczeń. W przypadkach wyjątkowcyh, których nie 
obejmuje niniejsze opracowanie dopuszcza się stosoanie CC pod nadzorem i zatwiertdzeniem przez projektanta 

• Skuteczność CC jest całkowicie zależna od jakości przeprowadzonych prac instalacyjnych. Obowiązkiem instalatora 
jest przestrzeganie niniejszych wytycznych oraz specyfikacji i rysunków zawartych w projekcie. 

Włóknista powierzchnia zewnętrzna
(powierzchnia  
przeznaczona  
do hydratacji)

matryca włóknista 3D mieszanka suchego 
betonu

Podłoże z PCV
(warstwa hydroizolacyjna)

Okładzina kanału CC, Glyncorrwg Colliery, Walia, Wielka Brytania
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2. Specyfikacja i wytyczne instalacji

2.1. Dostępne odmiany CC

CC jest dostępny w 3 grubościach, CC5TM (5 mm), CC8TM (8 mm) i CC13TM (13 mm).

• CC5TM może być stosowany do zabezpieczenia kanałów i rowów z ustabilizowanym podłożem, na przykład przy 
rewitalizacji istniejącego kanału betonowego lub układaniu na twardym podłożu, np. skalistym. CC5TM może być 
również używany do prac tymczasowych gdzie występuje ograniczona w czasie potrzeba odprowadzenia wody.

• CC8TM jest standardową odmianą zalecaną i wykorzystywaną przy budowie nowych kanałów i rowów o podłożu 
gruntowym z wykluczeniem warunków jak dla odmiany CC13TM 

• CC13TM należy stosować w przypadkach, w których kanał lub rów transmituje duże ilości zanieczyszczeń oraz 
w przypadkach gdzie natężenie przepływu wody przekracza 8,6 m / s lub w przypadku bardzo stromychzbnoczy i 
niestabilnego podłoża.

Typ CC Grubość 
(mm) 

Szerokość 
rolki
(m) 

Zawartość 
suchego 

masy 
cementowej

(kg / m2)

Powierzchnia 
krycia 

małej rolki
(mkw.) 

Długość 
małej rolki

(m) 

Powierzchnia 
krycia dużej 

rolki
(mkw.)

Długość 
dużej rolki 

(m)

CC5TM 5 1.0 7 10 10 200 200
CC8TM 8 1.1 12 5 4.55 125 114

CC13TM 13 1.1 19 N/A N/A 80 73

2.2. Wymiary handlowe rolek CC

CC jest dostępny w dwóch rozmiarach rolek.
• Rolki o długim nawoju oferują najszybszy montaż, ale muszą 

być aplikowane przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego 
oraz zawiesia. Rolki o długi nawoju zapewniają większą 
wydajność układania oraz zapeniają miniejsze straty 
związane z wykonaniem zakładek.

• Rolki o któtkim nawoju, są łatwe do przenoszenia ręcznego 
i nie wymagają użądzeń dzigowych. Najlepiej sprawdzają 
się w pracach na miejszych obiektach oraz w obszarach o 
ograniczonym dostępie. 

• CC jest dostępny również w rolkach do 4m szerokości. 
Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem, aby 
uzyskać więcej informacji. 

CC w belach i w paczkach

Ręczne podnoszenie paczek CCSzerokie rolki w wielkości do 4 razy większe niż standardowe
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2.3. Wytyczne instalacji CC

CC można układać wzdłuż kanału (podłużnie) lub na całej szerokości (poprzecznie).

Układanie wzdłużne jest zwykle szybsze niż układanie poprzeczne jednakże warunki projketu mogą narzucić układanie 
poprzeczne, dzieje się tak w następujących przypadkach:

Układ poprzecznyUkład podłużny

• Nachylenie skarpy kanału jest większe niż 0,8 m, takie 
warunki uniemożliwiają wykonanie zabezpieczenia z 
CC z zastosowaniem układu wzdłużnego.

>0.8m >0.8m

0.7m

0.7m

0.7m

• Profil kanału zmienia się znacząco wzdłuż długości 
kanału.

>0.8m >0.8m

0.7m

0.7m

0.7m

• Gdy geometria kanału powoduje znaczne straty 
materiałowe np. wykonanie zbyt dużych zakładów.

>0.8m >0.8m

0.7m

0.7m

0.7m

 

• Kanał ma znaczące i / lub częste ostre zakręty.

>0.8m >0.8m

0.7m

0.7m

0.7m

Zalecane jest rozkładanie poprzeczne, gdy 
nachylenie skarp jest większe niż 0,8 m

Zaleca się układ poprzeczny, gdy profil kanału 
jest różny

W niektórych przypadkach geometria kanału 
powodują nakładanie się na siebie dużych  

kawałków (zakładów) maty  
eliminując wzdłużne układanie

Zaleca się układ poprzeczny tam, gdzie kanał ma 
ostre i częste zakręty
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2.3. Wytyczne instalacji CC rokkładanie (cd).

Typowe układy pokazano poniżej. Szczegółowe informacje można znaleźć na rysunku standardowym CC.

1 warstwa CC w układzie podłużnym

2 warstwy CC w układzie podłużnym 3 warstwy CC w układzie podłużnym

CC w układzie poprzecznym

800mm

800mm 800mm
500mm

500mm 500mm

200mm
200mm 200mm

1200mm

1200mm 1200mm
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2.4. Terminologia/Nazewnictwo

Terminologia kanałów

Terminologia układania CC

2.5. Szczegóły typowego łączenia zakładów i mocowania

Channel Characteristics

CC Edge degrees of securement

CC Edge Locations

Profil

DnoKąt 
(stopień nachylenia)

Głębokość

Szerokość
Grań

Bok
(nachylenie)

PODŁOŻE

Rów
kotwienia

 zakończenia
na krawędziach początkowych  
i końcowych

Sposoby kotwienia CC

Channel Characteristics

CC Edge degrees of securement

CC Edge Locations

Channel Characteristics

CC Edge degrees of securement

CC Edge Locations

Channel Characteristics

CC Edge degrees of securement

CC Edge Locations

Channel Characteristics

CC Edge degrees of securement

CC Edge Locations

Kotwienie “płaskie” dla któtkich 
skarp o małym nachyleniu

Krawędź obwodu

Krawędź
przekroju Warstwa CC

Łączenie/zakład CC

Kierunek spływu

Krawędź
spływu

Kotwienie w rowie kotwiącym

Kotwienie i szpilkowanie w 
rowie kotwiącym 

30-50mm

100mm

<200mm

Ilustracja kołka wykopuIlustracja połączenia śrubowego na zakładkę

połączenia kotwa i uszczelniacz

Krawędź
zakładu

odległość kotwy 
od krawędzi 
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3.  Zasady instalacji
Unikalne właściwości materiałowe płótna betonowego (CC) oznaczają, że można go stosować do różnych zastosowań. 
Przestrzeganie czterech poniższych zasad instalacji pomoże zapewnić pomyślną instalację.

Unikaj pustek

Zabezpiecz CC

W pełni nawodnij

Zapobiegaj 
nieszczelności 

połączenia

1. Unikaj pustek
Przygotuj podłoże, aby było dobrze zagęszczone, stabilne geotechnicznie i miało gładką  
i jednolitą powierzchnię.
• W przypadku podłoża glebowego usuń roślinność, ostre lub wystające skały i wypełnij 

duże puste przestrzenie. Upewnij się, że CC ma bezpośredni kontakt z podłożem,  
aby zminimalizować mostkowanie gleby lub potencjalną migrację gleby pod warstwą.

• W przypadku podłoży betonowych usuń wszelkie luźne lub kruche materiały, odetnij 
wystające odsłonięte pręty i wypełnij wszelkie duże pęknięcia lub puste przestrzenie.

2. Zabezpiecz płótno CC
Ważne jest, aby upewnić się, że CC jest łączone przy każdym zachodzeniu na siebie warstw  
i że warstwy te są przymocowane do podłoża.
• Łączenie: Nakładające się warstwy CC powinny być ze sobą bezpiecznie łączone, 

zwykle uzyskuje się to za pomocą śrub ze stali nierdzewnej nakładanych za pomocą 
automatycznego podajnika śrub w regularnych odstępach czasu. Prawidłowe umieszczenie 
śruby pomoże zapewnić bliski kontakt między warstwami CC, zapobiegnie wymywaniu 
podłoża i ograniczy potencjalny wzrost chwastów. Między warstwami można nałożyć klej 
uszczelniający, aby poprawić nieprzepuszczalność połączenia.

• Niepenetrująca metoda łączenia polega na „łączeniu termicznym” warstw CC razem. 
Poprawia to również szczelność stawów. Więcej opcji łączenia patrz wyżej.

• Mocowanie: Podczas mocowania do podłoża gruntowego zwykle stosuje się kołki 
uziemiające (np. Kołki J). Na podłożu kamiennym lub betonowym warstwy CC można 
połączyć ze sobą i przymocować do podłoża za pomocą śrub murarskich, kotew udarowych 
lub gwoździ murowanych. Zalecane są mocowania ze stali nierdzewnej z podkładkami.

3. Zapobiegaj nieszczelności połączenia
Ważne jest, aby zapobiegać przedostawaniu się wody lub wiatru między CC a podłożem, 
zarówno na obwodzie instalacji, jak i wzdłuż połączeń.
• W przypadku podłoży gruntowych zwykle osiąga się to przez uchwycenie całej krawędzi 

obwodowej CC w wykopie kotwicznym.
• Na podłożach skalistych lub betonowych krawędź obwodowa powinna być uszczelniona za 

pomocą betonowego zaokrąglenia lub kleju.
• Wszystkie zachodzące na siebie warstwy CC powinny być docierane w kierunku przepływu 

wody.

4. W pełni nawodnij
Bardzo ważne jest właściwe nawodnienie CC, biorąc pod uwagę ilość użytego materiału i 
warunki temperatury otoczenia.
• Zawsze zapewniaj nawodnienie przez włóknistą górną powierzchnię.
• Upewnij się, aby nawodnić wszystkie zachodzące na siebie obszary i zakotwiczyć wykopany 

materiał przed zasypaniem.
• Spryskaj powierzchnię włókna wodą, aż stanie się wilgotna w dotyku przez kilka minut po 

nawodnieniu („test kciuka”).
• Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi CC: Nawodnienie. 
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4. Sposoby instalacji

4.1. Wymagany sprzęt
• Wystarczająca ilość CC do ukończenia projektu
• Maska i rękawice ochronne
• Sprzęt do cięcia, nóż odłamywany lub nóż tarczowy
• Metalowe lub plastikowe kołki mocujące
• Młotek
• Śrubokręt i wkręty nierdzewne lub alternatywna metoda 

łączenia warstw CC
• Zaopatrzenie w wodę
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Lista urządzeń 
CC. Występuje zagrożenie pyłem. Należy używać odpowiednie 
środki ochrony. Zapoznaj się z dokumentacją CC SDS.

4.2. Przygotowanie powierzchni
• Odetnij dopływ wodu (dotyczy istniejącego - aktywnego 

cieku wodnego)
• Usuń roślinność oraz korzenie aby uzuskać jednolity profilu 

kanału lub rowu. CC będzie ściśle dopaswywać się do 
przygotowanego profilu kanału

• Usuń ostre lub wystające kamienie > 25 mm i wypełnij duże 
puste przestrzenie

• Przygotuj rowy kotwiące na wierchołkach skarp (min. 150 
mm)

4.3. Rozlokowanie rolek
• Sprawdź, czy zaprojektowano rozkładanie CC wzdłużne lub 

poprzeczne
• Usuń opakowanie i rozwiń CC w profilu kanału, aby 

dopasować je do określonego układu, upewniając się, że 
włóknista górna powierzchnia jest skierowana do góry, a 
membrana PCV styka się z ziemią.

• Sprawdź czy CC, jest wbliskim kontakcie z podłożem 
i zadbaj, aby wypwłnić w szelkie puste przestrzenie w 
podłożu.

• W przypadku układania poprzecznego wsunąć krawędź CC 
w rów kotwiący przed przycięciem na odpowiednią długość

• W przypadku cięcia za pomocą noża tarczowego zaleca 
się uprzednie zwilżenie miejsca cięcia, aby zminimalizować 
powstawanie pyłu

• Upewnij się, że krawędź pierwszej warstwy CC jest:
• Odpowiednio zakotwiona i przylegająca do podłoaża 

oraz do elementu startowego. Działanie takie ma na 
celu zapobieganiu dostawaniu sie wody. Upewnij się, 
że mata jest ułożona pod odpowiednimk kątem i nie 
dojedzie do jej pofałdownia albo efektu zatracenia 
zkaładów. Unikaj przypadków, w których będziesz 
zmuszony do zastosowania łat naprawczyc patrz 
Podręcznik użytkownika CC: Łączenie i mocowanie

• zamozoany w wykopie rowu kotwiącego kotwami lub 
zasypany, aby zapobiec nadmiernemu przesuwaniu CC 
po podłożu.

Wymagany sprzęt

Przygotowanie podłoża i wykop pod kotwicę

Orientacja CC i kontakt z podłożem

CC wbity w wykop kotwiczny przed cięciem
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4.4. Wykonanie zakładów/połączeń

4.5. Podczas układania kolejnych warstw upewnij się,  
że kolejna warstwa zachodzi na poprzednią  
z minimalnym zakładem 100 mm.  
Zakładki powinny być wykonywane w kierunku 
przepływu wody (układ dachówkowy),  
a materiał powinnien mieć ścisły kontakt  
z podłożem.

4.6. Łączenie i mocowanie

• Zamocuj materiał na skarpie kanału, następnie 
zaaplikuj kołki kotwiące w odległości co 2m wzdłuż 
zakładu.

• Nawodnij materiał pod zachodzącymi 
na siebie sekcjami CC. Po uwodnieniu 
materiał pozostaje zaktywowany w ciągu  
1 do 2 godzin.

• Wkręć wkręty nierdzewne w wcześniej 
zainstalowane kołki co 200 mm, w odległości 
około 30–50 mm od krawędzi CC. Upewnij się, że 
na złączu krawędzie nie są poszarpane, a obie 
warstwy stykają się ze sobą

• Podczas instalacji należy zachować ostrożność, 
aby uniknąć uszkodzenia CC. Jeśli CC zostanie 
uszkodzony podczas instalacji i przed jej 
nawodnieniem, warstwę należy usunąć i zastąpić 
nową.

• Ważne jest, aby wszystkie odsłonięte  
(tj. niepołączone) krawędzie CC były zabez- 
pieczone podczas instalacji, aby zapobiec 
przedostawaniu się wody pod CC, co może 
powodować wymywanie podłoża.

• Zaplanuj taką ilość, którą można zainstalować 
i nawodnić przed końcem dnia budowy, aby 
zminimalizować niekorzystny wpływ niepożądanych 
warunków zewnętrznych i osób trzecich.

• Jeśli instalacja będzie kontynuowana następnego 
dnia roboczego, zabezpiecz krawędź ostatniej 
warstwy CC przez noc za pomocą wodoodpornego 
pokrycia (np. folia budowlana), aby umożliwić 
połączenie kolejnych brytów maty po powrocie do 
pracy

Nakładają się na warstwy CC co najmniej 100 mm

Pokrywają się w kierunku przepływu wody

Nawodnienie pod stawami przed utrwaleniem

Mocowanie i kotwienie wykopów
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4.7. Nawodnienie

• Po zamocowaniu i połączeniu spryskaj CC wodą w celu 
uwodnienia.

• Spryskaj powierzchnię włókna wiele razy, aż CC 
zostanie całkowicie nasycone. Mokre CC najpierw 
ciemnieje, a następnie staje się jaśniejsze - efekt 
absorbcji wody.

• Nie rozpylaj wody pod wysokim ciśnieniem 
bezpośrednio na CC, ponieważ może to spowodować 
punktowe wymycie zawartości cementu

• CC można uwodnić za pomocą słodkiej wody lub słonej 
wody oraz nawadniać i osadzać pod powierzchnią wody.

• Nie istnieje limit wykonania nawodnienia CC.
• Wymagana jest minimalna objętość wody równa 50% 

masy materiału. Na przykład CC8 wymaga 6 litrów 
wody na metr kwadratowy.

• Prawidłowe nawodnienie CC charakteryzuje się 
odpowiednią wilgotnością materiału w dotyku, w kilka 
minut po jego nawodnieniu.

• Nie zaleca się polegania na opadach deszczu w celu 
zapewnienia nawodnienia.

• Aby ustalić, czy CC został wystarczająco nawodniony, 
po prostu wciśnij kciuk w CC i zwolnij. Jeśli woda 
jest obecna w odciśnięciu, CC jest wystarczająco 
nawodniony. Jeśli nie, należy zastosować więcej wody.

• Więcej informacji na temat nawodnienia i instalacji 
w ekstremalnych temperaturach można znaleźć w 
Przewodniku użytkownika CC: Nawodnienie.

4.8. Zakończenie prac

• Czas nawadniania wynosi 1-2 godziny.
• Zasypać rowy kotwiące aby zapewnić wodzie swobodny 

spływ do rowu, 
• CC twardnieje do 80% wytrzymałości w ciągu 24 godzin 

i jest gotowy do eksploatacji.

4.9. Konserwacja i naprawa

• Kanały z matą CC wymagają minimalnej konserwacji, 
zapewniają długoterminową ochronę przed erozją 
skarp. Znaczocą zmniejsza się w nich proces 
wytwarzanie mułu. Kanały z matą CC skuteczne 
chronią powierzchnię przed porostem chwastów.

• Jeśli podczas okresowej kontroli zostanie stwierdzone 
uszkodzenie, łata może zostać umieszczona na 
uszkodzonym obszarze rozciągającym się co najmniej 
150 mm we wszystkich kierunkach poza uszkodzony 
obszar i przymocowana zaprawą lub rekomendowanym 
uszczelniaczem.

Nawodnienie

Test dotykowy nawodnienia

Zapewnij odpowiednie nawodnienie, nie polegaj na opadach deszczu

Wykop kotwiczny zasypki
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Dodakowe rozwiązania wpomagające zastosowanie maty CC:

Dodatkowe dokumenty wspomagające zastosowania CC:

• Przewodnik Instalacyjny - Wykonanie Połączeń Zakładów
• Przewodnik Instalacyjny - Rewitalizacja Kanałów i Rowów
• Izolacja Hydrologiczna Concrete Canvas

CC można zainstalować wokół istniejącej elementów w rowach i kanałach
CC można łatwo modelować  

tworząc np. skrzyżowania rowów 

Worki z piaskiem można stosować 
do docisku połączeń podczas wiązania

Przegrody można formować, kładąc CC 
na konstrukcjach drewnianych lub workach z piaskiem

Zabezpieczenie wokół przejść instalacyjnych np. rurPołączenie i uszczelnienie CC z istniejącejącym elementem prefeabry-
kowanym lub betonowym
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