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1. Wprowadzenie

1.1. Geneza

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

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

Zasadniczo można go opisać jako „beton na rolce” i jest stosowany 
do szerokiej gamy zastosowań, w tym do szybkiego wykładania 
kanałów odwadniających, zapewniając ochronę pochyłości, 
eliminację chwastów, naprawę przepustu i ogólne usuwanie betonu.

1.2. Zakres

• Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące instalacji CC jako okładziny kanału w sposób, który maksymalizuje 
bezpieczeństwo, wydajność i fizyczną integralność materiału i kanału.

• Ten dokument zawiera przydatne informacje dla instalatorów, klientów i specyfikatorów Concrete Canvas® GCCM 
(CC) oraz przegląd technik instalacyjnych dla wykładania kanałów.

• Wszechstronny charakter CC oznacza, że ten dokument nie jest wyczerpujący i jest przeznaczony wyłącznie do celów 
orientacyjnych. Mogą być wymagane wyjątki od niniejszych wytycznych w celu spełnienia warunków specyficznych dla 
danego miejsca i / lub produktu.

• Wydajność CC jest całkowicie zależna od jakości jego instalacji. Obowiązkiem instalatora jest przestrzeganie niniejszych 
wytycznych w stosownych przypadkach oraz specyfikacji i rysunków projektu. 

Włóknista powierzchnia 
zewnętrzna
(powierzchnia  
do nawodnienia)

matryca włóknista 3D mieszanka suchego 
betonu

Podłoże z PCV
(warstwa wodoodporna)

Okładzina Kanału CC - Naprawa okładzin kanału, Bowburn, Szkocja, Zjednoczone Królestwo.
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2. Specyfikacja i podstawy instalacji

2.1. Określanie właściwej grubości CC

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

• CC5TM może być stosowany do wyłożenia kanałów twardym podłożem, na przykład podczas reliningu istniejącego 
kanału betonowego lub układania na twardym podłożu, takim jak skała. CC5TM może być również używany do prac 
tymczasowych.

• CC8TM jest standardową grubością określoną dla podszewki kanału i jest zalecana, chyba że spełniony jest jeden z 
powyższych warunków lub niższy.

• CC13TM należy wziąć pod uwagę tam, gdzie kanał ma być przedmiotem handlu, jest narażony na duże ilości 
zanieczyszczeń, gdzie natężenie przepływu wody przekracza 8,6 m / s lub gdy ziemia jest szczególnie stroma lub 
niestabilna, powodując potencjalne dalsze przemieszczenie istniejącej konstrukcji betonowej.

Typ CC Grubość 
(mm)  

Szerokość 
rolki
(m) 

Sucha masa 
(kg / m2)

Pokrycie 
rolki partii

(mkw.) 

Długość 
rolki partii

(m) 

Pokrycie 
luzem
(mkw.)

Długość 
rolki luzem

(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. Określanie prawidłowego formatu rolki CC

CC jest dostępny w rzutach luzem lub w mniejszych rzutach.

• Rolki masowe oferują najszybszy montaż, ale muszą być stosowane przy użyciu ciężkich urządzeń dźwignicowych i belki 
rozporowej. Rolki luzem są ogólnie bardziej wydajne w użyciu niż rolki partii, pod względem zużycia materiału i transportu.

• W witrynach, w których nie jest to odpowiednie, przenośne wsadowe rolki można zainstalować bez potrzeby instalacji i są 
one odpowiednie do prac na małą skalę w obszarach o ograniczonym dostępie.

• CC jest teraz dostępny również w szerokich rolkach do 4 razy większej niż standardowa szerokość rolki. Skontaktuj 
się z Concrete Canvas, aby uzyskać więcej informacji. 

CC jest dostępny w rolkach masowych, wsadowych i szerokich.

Tabela 1. Dane materiałów CC
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2.3. Terminologia

Terminologia kanałów

Terminologia układaniaCC 

Terminologia Krawędzi CC

Dostępny jest standardowy układ detali CC, dotyczącyh ssposobów kotwienia i rysunki połączeń do zastosowań związanych 
z rekultywacją. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z autoryzowanymy Dystrybutorem.

Channel Characteristics

CC Edge degrees of securement

CC Edge Locations

Profil

DnoKąt 
(stopień nachylenia)

Głębokość

Szerokość
Grań

Bok
(nachylenie)

PODŁOŻE

Rów
kotwienia

Okopy zakończenia
na krawędziach początkowych  
i końcowych

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

Wolna krawędź

Krawędź obwodu

Krawędź
przekroju

Warstwa CC

Łączenie CC

Kierunek spływu

Krawędź
spływu

Pokryta krawędź Zamocowana  
i pokryta krawędź
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2.4. Mocowanie w rowie kotwiącym

Niezbędne jest zakotwienie CC na  całej krawędzi maty, zarówno w celu zapobieganiu przemieszczania się materiału, jak  
i zminimalizowania przepływu wody pomiędzy materiałem a podłożem, który może prowadzić do jego podniesienia.

Najlepszą metodą zabezpieczenia krawędzi maty CC jest zastosowanie rowu kotwiącego lub zamocowania za pomocą 
kotew.  W przypadku stosowania rowu kotwiącego, materiał użyty do zasypywania musi być spoisty, i dobrany w sposób 
odpowiedni, tak aby nie ulegał erozji wywołanej przez warunki atmosferyczne w czasie użytkowania. W przypadkach 
narażonych na dużą erozję preferowane  jest wypwłnienie rowu kotwiącego  betonem lub stabilizatem cementowym (patrz 
wariant A poniżej). W wielu przypadkach za  wystarczające może okazać się zasypanie ziemią, w przypadku gdy woda nie 
przepływa przez wykop do kanału. Rowy kotwiące powinny mieć wymiary co najmniej 150 mm x 150 mm. W przypadku 
stosowania mocowań mechanicznych (kotew) preferowane są kotwy do betonu ze stali nierdzewnej lub śruby przelotowe w 
połączeniu z prętem mocującym ze stali nierdzewnej i klejami uszczelniającymi/uszczelniaczami (patrz wariant C poniżej). 
Do przykrycia krawędzi c CC w celu uzyskania czystego wykończenia można zastosować zaprawę murarską.

Beton wypełniający
rów kotwiący

Gleba/agregat wypełniający
wykop kotwiczny

Mata  CC Mata CC 

Mata CC Mata CC

Podkładka o 
odpowiedniej 

średnicy

Śruba 
kotwiąca Klej 

Listwa 
zaciskowa

>150mm >150mm

Kołek 
mocujący>150mm

Istniejąca
struktura
betonu

Istniejąca
struktura
betonu

Odpowiednie
mocowanieKłek kotwy Istniejąca

struktura
betonu

Istniejąca
struktura
betonu

Wariant C
Listwa zaciskowa - zalecany, gdy woda spływa z rowu 

kotwiącego do kanału

Wariant D
Podkładki - rozwiązanie dla niskiego ryzyka przedostania się 

wody pod matą 

Opcjonalne 
zaokrąglenie 

z zaprawy 
murarskiej

Wariant A
Wypełnienie betonem - zalecane, gdy woda przepływa  

przez rów kotwiący  do kanału.

Wariant B
Kołkowanie i wypełnienie ziemią - zaleca się do zastosowań, 
w których istnieje małe ryzyko przedostania się wody do 

rowu kotwiącego
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2.4. Mocowania w rowie kotwiącym (cd)

Podczas stosowania mocowań mechanicz nych 
powinny one być równomiernie rozmieszczone 
na całej szerokości CC. Pierwsze mocowaniem 
powinno się znajdować na każdym zakładzie, 
50 mm od krawędzi maty. Minimalny odstęp 
między mocowaniami mechaniczny mi zależy 
od siły ścinającej zalecanej przez producentów 
mocowań (VREC) oraz od powierzchni 
mocowań (rozmiar płyty / listwy zaciskowej 
/ podkładki). Minimalne wymagania VREC 
i wymaga nia dotyczące mocowania w celu 
zapew nie nia wystarczającego kotwienia me-
cha nicznego mocowania dla krawędzi CC 
podano w tabelach 2, 3 i 4.
Ważne jest, aby wszystkie krawędzie, w tym 
krawędzie natarcia i kra wę dzie spływu, były 
zamocowane zgodnie z niniejszymi wytycznymi 
dotyczącymi projektów rewitalizacyjnyc dla 
rowów i kanałów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat 
zamocowań obwodowych, zapoznaj się ze 
standardowymi rysunkami szczegółowymi 
Concrete Canvas Ltd w celu naprawy.

2.5. Łączenie
Bryty CC powinny zachodzić na siebie co najmniej na szerokości100 mm w kierunku przepływu wody (układ dachówkowy 
i dociśnięte razem, aby zapewnić bliski kontakt wzdłuż każdego połączenia. Mocowania mechaniczne, takie jak kotwy do 
betonu ze stali nierdzewnej lub śruby przelotowe o minimalnej średnicy podkładki 15 mm, mogą być stosowane zgodnie z 
poniższym schematem. Wymagane jest mocowanie co najmniej co 500 mm, ale może być wymagane  większe zagęszczenie 
kotew, jeśli występują dodatkowe warunki dociążające CC (patrz rozdział 2.6). Na nierównych podłożach w gorącym klimacie, 
gdzie może wystąpić zawijanie się krawędzi, mogą być wymagane dodatkowe mocowania w dodatkowych miejscach, aby 
zapobiec odchylaniu się układanego materiału i zapewnić bliski kontakt z podłożem. Jest to warunek, który należy ocenić 
adekwatnie do warunków podłoża występujących na obiekcie. Skontaktuj się z Autoryzowanym Dystrybutorem w celu 
uzyskania porady.
Doszelnienie połączenia można wykonać przez zastosowanie kleju uszczelniającego zatwierdzonego do stosowania dla 
maty betonowej CC lub przez połączenie termiczne zakładu. Więcej informacji na temat tych metod łączenia znajduje się w 
Podręczniku użytkownika CC: Łączenie i mocowanie. W zastosowaniach krytycznych dla bezpieczeństwa należy zastosować 
CC Hydro.

30-50mm

>100mm

<500mm

Klejenie termiczne Typowy układ połączeń w obrębie zakładu

Opcjonalne użycie 
kleju do dosczelnienia 
zakładu

Mocowanie przy użuciu kotwy ze 
stali nierdzewnej 
podkładka min. 15 mm

Tabela 2. Min. wymagania dot. mocowania  
mechanicznego dla CC5TM CC5TM

Liczba mocowań / 
szerokość maty

Odległość mocowania/
kotew (mm)

Min VREC na mocowanie 
(kN)

Min  
średnica podkładek  

Ø (mm)

10 100 1.71 15

7 150 2.57 35

4 300 5.13 Użyj belki mocującej

3 450 7.70 Użyj belki mocującej

Tabela 3. Min. wymagania dot. mocowania  
mechanicznego dla CC8TM CC8TM

Liczba mocowań / 
szerokość maty

Odległość mocowania/
kotew (mm)

Min VREC na mocowanie 
(kN)

Min  
średnica podkładek  

Ø (mm)

11 100 1.88 15

6 200 3.77 25

5 250 4.71 40

3 500 9.42 Użyj belki mocującej

Tabela 4. Min. wymagania dot. mocowania  
mechanicznego dla CC13TM CC13TM

Liczba mocowań / 
szerokość maty

Odległość mocowania 
(mm)

Min VREC na mocowanie 
(kN)

Min  
średnica podkładek  

Ø (mm)

11 100 2.66 15

6 200 5.33 25

5 250 6.66 40

3 500 13.32 Użyj belki mocującej



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:
REWITALIZACJA KANAŁÓW I ROWÓW

2.6. Łączenie/kotwienie dodatkowe

Konieczne mogą być dodatkowe mocowania pośrednie, aby zapewnić wytrzymałość dla następujących warunków 
obciążenia:
• Obciążenia hydrauliczne ścinające: np. Kanały  o nachyleniu> 10% - patrz Wskazówki dotyczące projektu hydraulicznego 

CC.
• Obciążenia wiatrem: np. W odsłoniętych miejscach, w których długości skarp przekraczają 7 m - patrz Instrukcja 

instalacji CC: podszewka.
• Kurczenie przy przesuszaniu: np. Kanały, w których pochylenie skarpy lub długość odwrócona przekracza 5 m - patrz 

rozdział 2.6.1 poniżej.
Firma Concrete Canvas Ltd może dobrać  materiał CC i dostarczyc rozwiązanie techniczne adekwatne do danych 
posiadanych przez projektanta, w takim przypadku prosimy o kontakt z Autoryzowanym Dystrybutorem.
2.6.1. Zapobiekanie  kurczeniu  przy przesuszaniu (gdy nachylenie skarpy lub długość odwrócona przekracza 5 m)
Aby złagodzić potencjalne skutki kurczenia się podczas przesuszenia, które mogą wystąpić na większych powierzchniach, 
wymagane są dodatkowe mocowania pośrednie przy „wklęsłej zmianie profilu”, gdy odległość od zmiany profilu do 
następnego mocowania jest większa niż 5 m (patrz rysunki 2.1 - 2.4 poniżej).
Mocowania powinny znajdować się na długości kanału i około 100 mm od zmiany profilu. Mocowania powinny być 
równomiernie rozmieszczone na szerokości warstwy CC, z pierwszym mocowaniem na każdym zakładzie, 50 mm od 
krawędzi warstwy. Powinny to być kotwy wkręcane do betonu ze stali nierdzewnej lub śruby przelotowe w połączeniu 
z odpowiednimi podkładkami lub listwą zaciskową ze stali nierdzewnej. Całkowite ścinanie ograniczające i minimalne 
wymagania dotyczące mocowania zapewnione przez kotwę mechaniczną muszą być zgodne z odpowiednią tabelą w 
punkcie 2.4. Dlatego ważne jest, aby sprawdzić tabelę danych producenta mocowania dla VREC dla danego mocowania 
w danej wytrzymałości betonu. Mocowania na jednostkę szerokości CC mogą zatem wymagać zwiększenia w przypadku 
podłoża niskiej jakości lub zmniejszonej głębokości zakotwienia, ponieważ VREC może zostać zmniejszony.
Konieczne są ustalenia dotyczące mocowania w celu złagodzenia potencjalnych skutków skurczu przy przesuszeniu:

Rys. 2.1. Mocowanie tylko krawędzi obwodowych Rys. 2.2. Odwrócenie ≥ 5 m mocowanie na 100 mm od zmiany profilu wklęsłego

Rys. 2.3. Zbocza boczne ≥ 5 m mocowanie w odległości 100 mm od zmiany profilu 
wklęsłego

Rys. 2.4 Boczne zbocza i odwrócenie ≥ 5 m mocowanie na 100 mm z obu stron 
zmiany profilu wklęsłego

100mm 100mm

100mm 100mm

100mm 100mm

100mm

X < 5m
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Liczba zamocowań na metr liniowy kanału jest określona zgodnie z odpowiednią tabelą w punkcie 2.4.
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2.6.2. Sprawdzone przykłady instalacji CC na zdegradowanym podłożu betonowym

Przykład 1: aby przymocować warstwę CC5TM do 
konstrukcji z poękanego  betonu w rowie lub kanale, 
które mają nachylenie skarpy <5 m (patrz rysunek 2.1). 
Krawędź maty należy zabezpieczyć w betonowym 

rowie kotwiącym zgodnie z wariantem A. Dlatego nie 

są wymagane żadne mocowania krawędziowe ani 

pośrednie, ale nadal potrzebne są mocowania do 

łączenia zakładów wzdłużnych. Sąsiednie warstwy CC 

należy nałożyć na siebie na 100 mm zakład (gukład 

dachówkowy w kierunku przepływu wody) i zabezpieczyć 

za pomocą kotew ze stali nierdzewnej z podkładką i 

średnicą główki 15 mm, umieszczoną 30-50 mm od 

krawędzi i maksymalnie w odległości 500 mm wzdłuż 

połączenia. Ilustruje to rysunek 3.

Przykład 2: aby przymocować warstwę CC5TM do 

konstrukcji z pękniętego betonu, która ma odwrócenie> 

5 m (patrz rysunek 2.2). Krawędź należy zamocować 

mechanicznie zgodnie z wariantem D . Dlatego 

wymagane są dwa rzędy mocowań, mocowanie krawędzi 

CC na wierzchołku skarpy i mocowanie pośrednie 

zapobiegające skurczowi wywyłanego przesuszeniem  

100 mm od zmiany profilu w dnie rowu lub kanału. 

Wymagane są również mocowania do połączeń zakładów 

(jak opisano w przykładzie 1). Projektant zaproponował „M8 Rawlplug R-HPTII-A4„ D ”Przelotowe ze stali nierdzewnej z 

podkładkami ze stali nierdzewnej do mocowania na obwodzie i pośrednich. Zgodnie z arkuszem danych producenta 

zalecane obciążenie mocujące (VREC) tego mocowania w spękanym betonie (przy założeniu zmniejszonej głębokości 

zakotwienia) wynosi 3,1 kN. Zgodnie z tabelą 2 w sekcji 2.4 tego dokumentu, w przypadku mocowania VREC o wartości 

3,1 kN, maksymalny odstęp między mocowaniami wynosi 150 mm i wymagana jest podkładka ze stali nierdzewnej o 

minimalnej średnicy 35 mm. Wymagane jest 7 mocowań na szerokość maty  CC5 o szer. 1,0 m, z jednym mocowaniem 

przez każde zakładki, 50 mm od krawędzi. Układ mocowania pokazano na rysunku 4. Alternatywnie zamiast podkładek 

35 mm można zastosować listwę zaciskową ze stali nierdzewnej.

Rys. 4. Układ mocowania zgodnie z opracowanym przykładem 2
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Rys. 3. Układ mocowania zgodnie z opracowanym przykładem 1
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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. Metodologia

4.1. Wymagany sprzęt
• CC wystarczający do zakończenia projektu.
• maski ochronne i rękawice.
• Sprzęt do cięcia, nóż odłamany lub nóż do tarcz.
• Odpowiednie mocowania mechaniczne ze 

stali nierdzewnej, podkładki, wiertło i wkrętak 
dynamometryczny do połączeń obwodowych, połączeń 
i pośrednich.

• Sworznie mocujące z metalu lub tworzywa sztucznego 
i młotek do brył (do zamocowań obwodowych rowów 
kotwiących w ziemi).

• Sprzęt do klejenia termicznego (jeżeli jest wymagany jako 
alternatywa dla mechanicznych połączeń do łączenia) -  
Zobacz Podręcznik użytkownika CC: Klejenie termiczne.

• Zaopatrzenie w wodę
Zobacz CC lista sprzętu dla pełnych szczegółów. Zagrożenie 
pyłem Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 
Patrz dokument CC SDS.
4.2. Przygotowanie miejsca
• Odwróć wodę (jeśli podszewka istniejącego cieku 

wodnego).
• Zepsuty beton należy oczyścić i nałożyć zaprawę na 

większe pęknięcia (zwykle na wszystko większe niż 50 
mm w dowolnym kierunku), aby wyeliminować puste 
przestrzenie pod CC. Można również zastosować 
odpowiednią geowłókninę.

• Wszelkie luźne gleby, skały, resztki betonu i roślinność 
należy usunąć.

• Wykop wykop kotwiczny w ramiona kanału (min. 
150 mm x 150 mm), jeśli CC nie jest mocowany do 
istniejącej konstrukcji.

• Wykop wykopy końcowe i końcowe (min. 150 mm) 
wzdłuż zbocza i zbocza (jeśli CC nie ma zostać ustalony 
w istniejącej strukturze).

4.3. Wdrożenie
• Sprawdź, czy określono rozmieszczenie CC wzdłużne 

lub poprzeczne.
• Rozpocznij od dolnego końca kanału i przerób gradient.
• Usuń opakowanie i rozwiń CC w profilu kanału, aby 

dopasować je do określonego układu, upewniając się, 
że włóknista górna powierzchnia jest skierowana do 
góry, z membraną PCV stykającą się ze strukturą.

• W przypadku układania poprzecznego wsunąć 
krawędź obwodową CC do wykopów kotwicy grzbietu 
przed przycięciem na długość.

• Upewnij się, że krawędź spływu pierwszej warstwy CC 
jest odpowiednio zakończona w istniejącej konstrukcji 
lub wpuszczona w wykop końcowy, aby zapobiec 
wnikaniu wody i zapobiec szorowaniu pod CC.

Wymagane wyposażenie

Zaniedbany beton musi być oczyszczony,  
a zaprawa nałożona na większe pęknięcia.

Upewnij się, że CC jest umieszczone tak, aby zapobiec pustej przestrzeni.

CC mocowane do istniejącej struktury,  
aby zapobiec przedostawaniu się wody pod spód.
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4. Metodologia (cd)

4.4. Nakładające się warstwy

• Podczas układania kolejnych warstw upewnij się, że 
zachodzi co najmniej 100 mm zakładka w kierunku 
przepływu wody (gontem jak dachówki) i że materiał 
ma ścisły kontakt z betonowym podłożem.

4.5. Łączenie i mocowanie

• Kontynuuj mocowanie materiału wzdłuż obwodu 
(występu) kanału, zabezpieczając CC w wykopie 
kotwiącym lub nakładając mocowania mechaniczne, 
pręt zaciskowy i uszczelniacz / uszczelkę na istniejącą 
konstrukcję zgodnie z powyższymi wskazówkami.

• W przypadku łączenia przez wiązanie termiczne, 
połączyć przed uwodnieniem.

• W przypadku łączenia za pomocą połączeń 
mechanicznych należy nawodnić materiał pod 
zachodzącymi na siebie sekcjami CC. Po uwodnieniu 
materiał pozostaje wykonalny przez 1 do 2 godzin. 
Połącz poprzez wstawienie mechanicznych mocowań 
i podkładek w odstępach zgodnie z powyższymi 
wskazówkami, w odległości około 30–50 mm od 
krawędzi CC. Upewnij się, że na złączu nie ma 
szarpania, a obie warstwy stykają się ze sobą.

• Zamontuj pośrednie elementy mocujące zgodnie z 
wymaganiami, aby profilować na podłożu, zmniejszyć 
skurcz przy suszeniu lub oprzeć się siłom ścinającym 
hydraulicznie, jak opisano w projekcie.

• Podczas instalacji należy zachować ostrożność, aby 
uniknąć uszkodzenia CC. Jeśli CC zostanie uszkodzony 
podczas instalacji, warstwę należy usunąć i wymienić.

• Ważne jest, aby wszystkie odsłonięte (tj. Niepołączone) 
krawędzie CC były zabezpieczone podczas instalacji, 
aby zapobiec przedostawaniu się wody pod CC, co 
może spowodować podniesienie materiału.

• Instaluj tylko to, co można w pełni zainstalować 
i nawodnić przed końcem dnia budowy, aby 
zminimalizować negatywny wpływ na możliwości 
instalacji i / lub wydajności produktu.

• Jeśli instalacja będzie kontynuowana następnego dnia 
roboczego, zabezpiecz krawędź ostatniej warstwy CC 
przez noc za pomocą wodoodpornego pokrycia, aby 
umożliwić połączenie po powrocie do pracy.

• Upewnij się, że krawędź wiodąca ostatniej warstwy 
CC jest odpowiednio zakończona w istniejącej 
infrastrukturze lub schowana w wykopie końcowym, 
aby zapobiec przedostawaniu się wody pod CC.

Upewnij się, że istnieje co najmniej 100 mm zakładka.

Nakładanie się CC w kierunku przepływu wody

Nawodnienie pod złączami przed zamocowaniem

Mocowania pośrednie

Śruba kotwiąca  
do betonu
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4. Metodologia (cd)

4.6. Nawodnienie
• Po utrwaleniu 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, gdy 
absorbuje wodę.

• Nie wylewaj wody pod wysokim ciśnieniem 
bezpośrednio na CC, ponieważ może to umyć kanał w 
nieuzbrojonym CC.

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

• Nadmierne nawodnienie CC nie jest możliwe.
• Wymagana jest minimalna objętość wody równa 50% 

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

• Aby sprawdzić prawidłowe nawodnienie, CC powinno 
być wilgotne w dotyku kilka minut po 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 depresji w CC, jest wystarczająco 
nawodniona. Jeśli nie obserwuje się wody, należy 
zastosować więcej wody.

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

4.7. Ustawienie
• Czas nawadniania wynosi 1-2 godziny.
• Wypełnij wszystkie rowy kotwiczne, aby stworzyć 

schludne zakończenie i zachęcić spływ wody 
powierzchniowej do przepłynięcia przez wykop 
kotwiczny i do kanału CC.

• CC twardnieje w ciągu 24 godzin, a następnie jest 
gotowy do użycia.

4.8. Konserwacja i naprawa
• Kanały naprawcze CC wymagają minimalnej 

konserwacji, zapewniają długoterminową ochronę 
przed szorowaniem, zmniejszone wytwarzanie mułu i 
skuteczne zwalczanie chwastów.

• Jeśli podczas okresowej kontroli zostanie stwierdzone 
uszkodzenie, łatę można umieścić na uszkodzonym 
obszarze, rozciągając się co najmniej 150 mm we 
wszystkich kierunkach poza obszar uszkodzony, 
mocując za pomocą mechanicznych mocowań i 
zabezpieczając przycięte krawędzie zaprawą lub 
szczeliwem klejowym zatwierdzonym przez CC.

Nawodnienie

Test dotykowy nawodnienia 

Zapewnij odpowiednie nawodnienie, nie polegaj na opadach deszczu.

Kotwica zasypowa do wykopu podsadzkowego


