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Concrete Canvas® jest częścią nowej, rewolucyjnej klasy materiałów budowlanych zwanych geosyntetycznymi 
cementowymi matami kompozytowymi (GCCM). Jest to elastyczna, wypełniona betonem geosyntetyka, która twardnieje 
podczas hydratacji, tworząc cienką, trwałą, wodoodporną i ognioodporną warstwę betonu. Zasadniczo jest beton na 
rolce. Poniższy przewodnik zawiera przydatne informacje dla instalatorów, inwestorów i projektantów zainteresowanych 
zastosowaniem Concrete Canvas® GCCM (CC). Przewodnik instalacyjny zawiera zbiór metod łączenia i mocowania mat 
CC. 

1. Cięcie Concrete Canvas® GCCM

1.1. Cięcie niezamontowanego CC

Do cięcia CC przed uwodnieniem można użyć noża „odłamywanego”. Podczas cięcia nieuzbrojonego CC należy pozostawić 
naddatek 15-20 mm od krawędzi cięcia ze względu na potencjalną utratę wypełnienia. W przypadku większych projektów, 
w których wymagane są liczne cięcia, zaleca się stosowanie  przecinarek tarczowych, szlifierki kątowej. W przypadku 
cięcia za pomocą noża tarczowego zaleca się uprzednie zwilżenie miejsca poddanego cięciu, aby zminimalizować pylenie.

1.2. Cięcie CC po hydratacji
Mata CC można ciąć przy użyciu tych samych narzędzi, które służą do cięcia konwencjonalnego betonu, takich jak 
tarcze, szlifierki kątowe lub dobrej jakości nożyce do płytek. Arkusze CC można również ciąć wodą do zastosowań,  
w których wymagana jest wysoka jakość obróbki detali.

Cięcie CC za pomocą noża „odłamywanego” Cięcie CC za pomocą przecinarki tarczowej

Zestaw do cięcia CC - szlifierka kątowa Cięcie CC wodą
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2. Specyfikacja mocowania
2.1. Mocowanie w gruncie

Rów kotwiący: zakopanie krawędzi maty CC w rowie kotwiącym jest 
niezbędne w większości przypadków. Pomoże to zapobiec przed spływem  
wód powierzchniowych i zapewni należyte zabezpieczenie krawędzi 
maty CC. Kotwienie w rowie kotwiącym w połączeniu z kołkami lub po 
wypełnieniu betonem wykopu kotwiącego stanowi skuteczny sposób 
zabezpieczenia CC przed wyrwaniem i przemieszczaniem na powierzchni 
skarpy. Zazwyczaj rowy kotwiące są wykonywane na wierzchołku skarpy 
oraz wzdłuż ramion kanału i krawędzi transmitujących spływ wody, aby 
zapobiec wnikaniu wiatru i wody pod matę CC. Dlatego zalecamy, aby w 
miarę możliwości kotwić matę CC  na całej powierzchni krawędzi.

Kołki: Kołki typu J ze stali ocynkowanej są dostępne od Concrete 
Canvas® Ltd w długościach 250 mm i 380 mm. Kołki mogą pochodzić 
od alternatywnych dostawców, ale muszą mieć wystarczająco ostry 
czubek, aby przeniknąć do CC oraz głowicę, która uchwyci powierzchnię 
CC. Długość i odstępy między kołkami należy dobierać w zależności od 
warunków gruntowych oraz poszczególnych miejsc aplikacji tj rodzaju 
podłoża. W miarę możliwości kołki należy aplikować w obrębie zakładów, 
aby zabezpieczyć nakadające się warstwy maty CC.

Gwoździe gruntowe / kotwy gruntowe: W przypadku zastosowań 
o dużym obciążeniu lub tam, gdzie warunki gruntowe są złe, takie jak 
ochrona pochyłości, stabilizacja zbocza lub do zastosowań o dużym 
przepływie, zaleca się stosowanie CC w połączeniu z gwoździami 
gruntowymi, kotwami gruntowymi lub kotwami udarowymi. Podkładki 
kotwiące powinny być kolista, jeśli to możliwe, lub mieć zaokrąglone rogi, 
aby uniknąć koncentracji naprężeń. Specyfikacja gwoździa gruntowego 
i podkładki  powinna zostać zatwierdzona przez wykwalifikowanego 
inżyniera.

2.2. Mocownie do powierzchni  betonowych

Zaprawa: Do połączenia i uszczelnienia CC do istniejącej infrastruktury 
betonowej, takiej jak ściany czołowe i płyty, można użyć odpowiedniej 
zaprawy. Większość gotowych zapraw dobrze wiąże się z włóknistą 
powierzchnią CC. Zalecamy nakładanie zaprawy na CC natychmiast po 
nawodnieniu lub zwilżaniu powierzchni CC.

Mocowania do muru (śruby / gwoździe): Szereg konwencjonalnych 
mocowań do muru, takich jak samogwintujące śruby do muru, kotwy 
klinowe i gwoździe typu „Hilti”, mogą być stosowane do mocowania CC 
na innych powierzchniach betonowych. Zalecamy minimalną średnicę 
trzonu 3 mm i minimalną średnicę podkładki / główki 16 mm lub płytkę 
mocującą, aby zapobiec przeciągnięciu.

2.3. Mocowanie do podłoża skalistego

Śruby do podłoża skalistego: W przypadku stosowania na twardych 
lub kamienistych podłożach liczbę i rodzaj śrub do skał należy wybrać 
na podstawie wymaganej siły zrywania. Należy wybrać odpowiednią 
konstrukcję głowicy, aby zapobiec koncentracji naprężeń. Zwykle 
zalecana jest minimalna średnica głowicy 16 mm, a często stosuje się 
płytki/podkładki do 150 mm.
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2.4. Mocowanie do stali

Pierścienie: Idealne do mocowania CC do siatki drucianej, 
koszy gabionowych lub ogrodzenia są pierścienie dostępne w 
różnych rozmiarach i można je nakładać za pomocą ręcznego 
lubautomatycznego narzędzie/urządzenia. Pierścienie należy nałożyć 
na CC przed nawodnieniem.

Blachowkręty: Wkręty samowiercące, tw. blachowkręty, są 
odpowiednie do mocowania CC do blachy stalowej. Aby zapobiec 
rozrywaniu, może być wymagana podkładka.

2.5. Do drewna

Śruby / zszywki / gwoździe / klej: do mocowania CC na podłożach, 
takich jak drewno, można zastosować szereg konwencjonalnych 
mocowań. W swojej wstępnie nawodnionej formie CC zachowuje się jak 
gruba geowłóknina i może być mocowana za pomocą odpowiednich 
śrub, zszywek, gwoździ lub klejów.

2.6. Inny

Elastyczny charakter CC oznacza, że można go łączyć, uszczelniać i mocować za pomocą szerokiej gamy produktów 
dostępnych na rynku. 3 wymienione poniżej złącza (3.0) są odpowiednie do większości zastosowań i zostały podsumowane 
w tabeli na końcu tego dokumentu (5.0). Niektóre inne sposoby, które mogą być przydatne, są również pokazane na 
poniższych obrazkach.

Wstępnie nawiercone mocowanie pręta ze stali ocynkowanejMocowanie opaski zaciskowej



Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są oferowane bezpłatnie i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą są dokładne. Ponieważ jednak okoliczności i warunki, w których takie informacje i omówione w nich produkty mogą być używane, mogą 
się różnić i są poza naszą kontrolą, nie udzielamy żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, przydatności handlowej, przydatności lub innej, ani też przeciwko naruszeniu patentu, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, w odniesieniu 
do lub wynikającej z wykorzystania takich informacji lub jakiegokolwiek takiego produktu. Informacje o patentach i znakach towarowych można znaleźć tutaj: http://www.concretecanvas.com/patent-trademark-info

+48 881 368 828 info@geoindex.pl www.geoindex.pl

PRZEWODNIK INSTALACYJNY:
WYKONANIE POŁĄCZEŃ ZAKŁADÓW

30-50mm

>100mm

<200mm

Połączenie CC mocowane za pomocą wkrętaka z automatycznym wkrętemŚruby ze stali nierdzewnej

30-50mm

>100mm

<200mm

Rys. 2. Skręcane złącze przegubowe do cięcia krawędzi CC

3. Specyfikacje połączeń

3.1. Zakład )nakładające się warstwy)

Rys 1 przedstawia złącze występujace dla  większości zastosowań CC i przedstawia nakładanie się na siebie sąsiadujące 
arkusze CC na zakad o  najmniej szerokości100 mm. W przypadku zastosowań związanych z kontrolą erozji należy zachować 
ostrożność, wykonując zakłady  w kierunku przepływu wody ( układ dachówkowy). Podczas łączenia przyciętych krawędzi 
CC materiał można złożyć na siebie, tworząc połączenie przegubowe (patrz ryc. 2), które zakrywa przyciętą krawędź i 
poprawia szczelność między warstwami zakładu. Zalecamy zabezpieczenie zakładki za pomocą jednej powyższych metod 
- pamiętaj, aby przed sąsiedniego arkuszu zkaładu należy nawodnić obszar zakładu okrywanego.

3.2. Śruby/Wkręty

Wykorzystywane do większości zastosowań, tego typu złącze jest szybkie i łatwe w instalacji, zapewnia dobrą wytrzymałość 
mechaniczną, ale ma ograniczoną szczelność. Śruby/wkręty należy nakładać w odstępach 200 mm (50 mm dla  zapór) i 30-
50 mm od krawędzi CC. Śruby należy aplikować przed związaniem betonu w macie CC, ale natychmiast po nawodnieniu 
(CC zapewnia możliwość pracy  1-2 godziny w klimacie umiarkowanym), co spowoduje eksandowanie  beton w  macie CC 
wokół gwintu śrub. Z tego powodu ważne jest, aby śruby miały w pełni gwintowany trzon i minimalną długość równą pełnej 
grubości zakładu. Śruby pozwalają na użycie wkrętaka z automatycznym podajnikiem, który zapewnia szybki sposób na 
utworzenie połączenia śrubowego. Odpowiednie wkręty ze stali nierdzewnej są dostępne od Concrete Canvas Ltd. 

Rys. 1. Standardowe połączenie 

Krawędź
maty

Krawędź
maty

Krawędź
cięcia
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30-50mm

100mm

<200mm

3.3. Śruby i uszczelniacz
W aplikacjach, w których wymagana jest wydajniejsze doszczelnienie, CC można połączyć za pomocą uszczelniającego 
kleju zatwierdzonego przez CC za pomocą pistoletu/aplikatora. Nakładany pasek kleju powinien mieć szerokość 8mm. 
Wymagane jest stosowanie jednej lini kleju wzdłuż całości zakładu. Odpowiednie uszczelniacze z certyfikatem CC są 
dostępne w Concrete Canvas Ltd. Odstępy między śrubami co 200 mm są wystarczające dla większości zastosowań, dla 
zapór zaleca się odstępy                                                co 50 mm. Ważne jest nawodnienie pod zakładką przed nałożeniem 
kleju doszczelniającego, należy usunąć nadmiar pyłu, zapewniając kontakt z włóknistą górną powierzchnią dolnej warstwy 
CC. Powierzchnie mogą być wilgotne podczas instalacji. Nie dopuszcza się występowania zastoisk wody.

3.4 Nawodnienie zakładu

W niektórych okolicznościach dla powyższych połączeń, nawodnienie pod zakładką przed zamocowaniem może nie 
być możliwe. Należy wystrzegać się takich przypadków, ponieważ tylko materiał pokrywający będzie tylko częściowo 
uwodniony, jednak może być taka sytuacja dozwolona, jeśli występują określone warunki. Na przykład, jeśli zkładka będzie 
stale narażone na działanie wody z uwagi na charakter zastosowania, w takim przypadku zakład maty CC będzie powoli 
nawadniany przez infiltrację.
Należy pamiętać, że w takich przypadkach siła połączenia zakładu może być niewystarczająca, dlatego należy rozważyć 
doszczelnienie klejem lub zwiększyć ilość kotwień przy pomocy śrób.

3.4. Klejenie termiczne
Klejenie termiczne może być stosowane w aplikacjach, w których śruby nie są odozwolone, na przykład podczas nakładania 
CC na twarde betonowe podłoże lub geomembranę. Złącze jest formowane za pomocą ręcznej lub automatycznej 
zgrzewarki termicznej, aby utworzyć połączenie między podłożem PCV w CC a górną powierzchnią poliestru.
Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika CC: Klejenie termiczne.

Schemat przedstawiający śrubę wprowadzoną przez koralik szczeliwaUszczelniacz nakładany na CC za pomocą pistoletu doszczelniającego

Wkręt wkręcany przez CC Ltd.
zatwierdzony klej uszczelniający

Połączenia śrub i uszczelniaczy

Ręczna spawarka termicznaAutomatyczna spawarka termiczna

Krawędź
maszyny

Krawędź
maszyny
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4.  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. 



Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są oferowane bezpłatnie i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą są dokładne. Ponieważ jednak okoliczności i warunki, w których takie informacje i omówione w nich produkty mogą być używane, mogą 
się różnić i są poza naszą kontrolą, nie udzielamy żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, przydatności handlowej, przydatności lub innej, ani też przeciwko naruszeniu patentu, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, w odniesieniu 
do lub wynikającej z wykorzystania takich informacji lub jakiegokolwiek takiego produktu. Informacje o patentach i znakach towarowych można znaleźć tutaj: http://www.concretecanvas.com/patent-trademark-info

+48 881 368 828 info@geoindex.pl www.geoindex.pl

PRZEWODNIK INSTALACYJNY:
WYKONANIE POŁĄCZEŃ ZAKŁADÓW

* Dane dotyczące wytrzymałości i nieprzepuszczalności zakładów służą wyłącznie do celów orientacyjnych. Skuteczność połączenia zakładu może się różnić 
w zależności od jakości instalacji i warunki aplikacji. Dane dotyczące wytrzymałości opierają się na wytrzymałości na ścinanie w warunkach laboratoryjnych, 
test oparty na normie BS EN 12317 1: 2000.

** Do wykładania zapory lub gdy wymagany jest poziom nieprzepuszczalności i / lub gdy śruby nie są odpowiednie z powodu nieprzenikalnego podłoża pod 
spodem, takiego jak beton.

▲ W zastosowaniach krytycznych dla bezpieczeństwa należy zastosować CC Hydro.

INSTALACJA

WYTRZYMAŁOŚĆ  
NA ŚCINANIE*

NIEPRZE- 
MAKAL- 
NOŚĆ*

Pręd-
kość

Wyma-
gane umi-
ejętności

Narzędzia Kiedy uży-
wany Zalecenia

Kotwienie
(Rozstaw 
200mm)

●●●○○

●○○○○ Szybki Niska

Wkrętak z 
automaty-
cznym po-
dajnikiem

Najczęściej 
stosowany, 

użyty w 95% 
zastosowań

> 30 mm ze stali 
nierdzewnej

śruby stalowe. 
Rozstaw 200 mm

zainstalowany przy 
użyciu

śrubokręt z automatyc-
znym podawaniem

CC5™ CC8™ CC13™

2.0
kN/m

4.0
kN/m

5.0
kN/m

Kotwienie i 
doszczenianie

(Rozstaw 
200mm)

●●○○○ Średni Niska

Wkrętak z 
automaty-
cznym po-
dajnikiem i 
aplikator do 
uszczelni-

ania

Do zas-
tosowań, 
w których 

wymagany 
jest poziom 

nieprze-
makalności

> 30 mm ze stali 
nierdzewnej

śruby stalowe. 
Rozstaw 200 mm.

Uszczelniony za po-
mocą CC

zatwierdzony
klej uszczelniający

CC5™ CC8™ CC13™

3.5
kN/m

5.0
kN/m

5.0
kN/m

Kotwienie i do-
szczelnianie

(Rozstaw 
50mm)

●●●●○

●●○○○ Średni Niska

Wkrętak z 
automaty-
cznym po-
dajnikiem i 
aplikator do 
uszczelni-

ania

Do zasto-
sowań przy 

obwałowaniu 
lub do zas-

tosowania w 
odsłoniętych 

obszarach 
narażonych 
na znaczne 
siły wypiera-

jące wiatr

> 30 mm ze stali 
nierdzewnej

śruby stalowe. 
Rozstaw 50 mm.

Uszczelniony za po-
mocą CC

zatwierdzony
klej uszczelniający

CC5™ CC8™ CC13™

7.0
kN/m

13.0
kN/m

15.0
kN/m

Łączenie                  
termiczne

●●●●●

●●●○○ Średnio- 
-szybki

Średnio-
Wysoki

Podręcznik 
automaty-

cznej 
zgrzewarki 
termicznej 
i zasilanej 

elektry-
cznie

Stosowany 
tam, gdzie 

śruby nie są 
odpowiednie 
ze względu 

na beton
podłoże itp. 
zgodnie z 

CC**▲

> 30 mm ze stali 
nierdzewnej

śruby stalowe.
Rozstaw 50 mm.

Uszczelniony za po-
mocą CC

zatwierdzony
klej uszczelniający

CC5™ CC8™ CC13™

10.5
kN/m

17.0
kN/m

17.0
kN/m


