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Concrete Canvas® GCCM

Co to jest mata betonowa Concrete Canvas®?
Mata betonowa Concrete Canvas® jest nowym, rewolucyjnym materiałem 
budowlanym zwanym geosyntetycznymi cementowymi matami 
kompozytowymi w skrócie GCCM. Jest to elastyczny, wypełniony betonem 
geokompozyt, która twardnieje podczas uwodnienia, tworząc cienką, 
trwałą, wytrzymałą, wodoodporną i ognioodporną warstwę betonu. 
Można przyjąć, że elastyczna mata geokompozytowa po dopasowaniu do 
powierzchni do którego jest montowana po hydratacji staje się betonową 
powłoką. Concrete Canvas® GCCM (CC) umożliwia aplikowane betonu 
bez potrzeby angażowania specjalistycznych urządzeń mieszających oraz 
ciężkiego sprzętu. Wystarczy zaaplikować wodę aby uzyskać efekt warstwy 
betonowej. CC składa się z trójwymiarowej przestrzennej matrycy włóknistej 
zawierającej specjalnie opracowaną mieszankę suchego betonu. Spodnia 
warstwa CC to powłoka (folia) PCV zapewniająca nieprzepuszczalność. CC 
można uwodnić przez rozpylenie na powierzchni maty wody lub całkowite 
zanurzenie w wodzie. Po związaniu włókna wzmacniają beton, zapobiegając 
propagacji pęknięć i zapewniając asekurację dla uszkodzenia geokompozytu. 
Mata betonowe GCCM jest dostępne w 3 grubościach: CC5TM, CC8TM i 
CC13TM, które mają odpowiednio 5, 8 i 13 mm grubości.

Concrete Canvas® GCCM zalety I korzyści:
Szybka instalacja
 CC można układać z prędkością 200m2 / godzinę, nawet 10 razy szybciej niż 
przy konwencjonalnych rozwiązaniach instalacji i aplikacji betonu.
Łatwy w użyciu
beton w macie CC jest wstępnie mieszany, więc nie ma potrzeby wykonywania 
tego procesu, jego pomiaru oraz zagęszczania. CC jest również dostępny w 
przenośnych rolkach do zastosowań z ograniczonym dostępem.
Obniża znaczącą koszty wykonywanego projektu
Szybkość i łatwość montażu oznaczają, że Concrete Canvas® GCCM jest 
bardziej opłacalny niż konwencjonalny beton, przy mniejszej złożoności 
logistycznej i instalacyjnej.
Przyjazny dla środowiska
CC to technologia o niskiej masie i niskiej zawartości węgla, co oznacza że 
zużywane jest do 95% mniej materiałów niż w przypadku konwencjonalnego 
metod aplikacji beton.

Concrete Canvas® GCCM najważniejsze właściwości
Wodoodporność
spodnia z PCV zapewnia nieprzepuszczalność materiału.
Wytrzymałość
Wzmocnienie włóknem zapobiega pękaniu, pochłania energię uderzeń i 
zapewnia stabilny tryb awaryjny.
Trwałość
CC jest 5 razy bardziej odporny na ścieranie niż standardowy beton OPC ▲, 
ma doskonałą odporność chemiczną, odporność na warunki atmosferyczne 
i odporność na promieniowanie UV.
Łatwe dopasowywanie do instalowanej powierzchni
Elastyczność CC powoduje, że całą swoją powierzchnią doskonale 
dopasowuje się do profilu podłoża. CC jest łatwy w obróbce detali, można z 
łatwością matę formować oraz docinać przy użyciu ostrego noża. 

Rolki dozowane

Rolka luzem

Włóknista powierzchnia  
zewnętrzna
(powierzchnia 
do nawodnienia)

matryca włóknista 3D Mieszanka
suchego betonu

Podkład PCV
(warstwa wodoodporna)

Concrete Canvas® GCCM
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Kierunki zastosowań Canvas Canvas® GCCM

CC może być stosowany do ochrony skarp 
zbiorników wodnych przed erozją powier-
zchniową. Doskonale zabezpiecza przed 
podmywaniem skarp, spowodowane tzw. 
„falowaniem”. W porównaniu z tradycyjną 
aplikacją betonu jest zwykle szybszy w 
montażu, bardziej opłacalny, nie wymaga 
zaangażowania specjalistycznego sprzętu 
i eliminuje ryzyko związane z tzw. odbiciem 
betony i generowaniem odpadów. Dodat-
kowo CC w porównaniu do płyt betonowych 
nie ulega podmyciu, co w przypadku płyt 
prefabrykowanych powoduje tzw. „klaw-
iszowanie” i ich przemieszczanie.

Zabezpieczenie skarp 
wszelkiego rodzaju 
zbiorników

CC można szybko rozwinąć, zabez-
pieczając rów lub kanału aby zapewnić 
swobodny przepływ wodzie. Jest to 
znacznie szybsza, łatwiejsza i tańsza 
technologia niż konwencjonalne metody 
wykorzystujące prefabrykaty betonowe i 
nie wymaga specjalistycznego sprzętu. 
Mata może być układana w tempie 200 
m2 na godzinę przez 3-osobowy zespół.

CC może być stosowany tam, gdzie wyma-
gana jest dewegetacja w celu utrzymania 
odpowiednio czystych od chwastów i zarośli 
obszarów dla zachowania  zdrowia i bezpiec-
zeństwa, lub gdy jest ograniczony dostęp  
i wrażliwa na konserwację  infrastruktura un-
iemożliwiają stosowanie tradycyjnych metod.

CC stosuje się w celu zapewnienia skutecz-
nego, trwałego i długookresowego zwalczania 
chwastów, zmniejszając potrzeby dewegetacji 
i związane z tym koszty utrzymania. Po zasto-
sowaniu CC niepotrzebne są wyniszczające 
opryski oraz karczowanie wciąż narastających 
chwastów i zarośli.

Zabezpieczenie rowów 
i kanałów

Zabezpieczenie przed 
niepożądaną wegetacją i 
porostem roślin
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Zabezpieczenie ist-
niejących obiektów 
inżynieryjnych 
CC można wykorzystać do szybkiej 
zmiany transmisji wody oraz odnawia-
nia istniejącej infrastruktury, która 
cierpi z powodu degradacji środowis-
ka i pękania. Można przywrócić stan 
transmisji wody poprzez wyłożenie 
zdegradowanych elementów matą 
CC w ciągu 24 godzin od instalacji.

Doszczelnienie i zabezpieczenie pow-
ierzchni zdegradowanych kanałów
i rowów matą CC nie zmniejsza prze-
pustowości tych obiektów, ze względu 
na cienką strukturę geokompozytu, 
który po hydratacji staje się warstwą 
betonuCC można wykorzystać do 
przedłużenia trwałości nowych prze-
pustów betonowych oraz wzbogace-
nie/naprawa istniejących konstrukcji, 
zapobiegając potrzebie kosztownej 
wymiany tych elementów. Szybkość, 
łatwość i elastyczność CC zapewnia 
znaczne korzyści techniczne  
i finansowe oferując trwałe zabezpiec-
zenie i ochronę przed erozją. CC jest 
doskonałą alternatywą dla zalewania 
lub natryskiwania powłok betonowych 
i bitumicznych.

Dodatkowe informacje na temat badań i danych znajdują się w karcie charakterystyki Concrete Canvas®. 
▲ Mieszanka betonowa o wysokim spadku ST4 (C20).
+ Testowanie kostki w stosunku woda: proszek 0,3, co odpowiada hydratacji GCCM przez zanurzenie w ASTM D8030

Informacje są dostarczane na podstawie bieżących danych testowych i mogą ulec zmianie w miarę pojawiania się nowych informacji. Wszechstronny charakter Concrete Canvas® oznacza, że nie można prze-
widzieć wszystkich warunków aplikacji. Concrete Canvas Ltd nie udziela żadnych gwarancji i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w związku z tymi informacjami. W celu ustalenia przydatności do stosowania 
materiału Concrete Canvas® w konkretnym zastosowaniu mogą być wymagane testy specyficzne dla projektu. 

Właściwości CC (przed montażem) Metoda testowa Jednostka
Typowe wartości

CC5TM CC8TM CC13TM

 Grubość BS EN 1849-2 mm 5 8 13

 Szerokość rolki m 1.0 1.1 1.1

 Powierzchnia CC na małą rolkę m2 10 5 B/D

 Powierzchnia CC na dużą rolkę m2 200 125 80

 Masa na jednostkę powierzchni BS EN 1849-2 kg/m2 7 12 19

 Zwiększanie gęstości w czasie utwardzania % zwiększania 30-35

 Roboczogodziny od nawodnienia (patrz Przewodrnik nawadniania CC) godziny 1 do 2

Właściwości CC (po zamontowaniu)
(Nawilżonego przez pełne zanurzenie zgodnie z ASTM D8030. Stosunek wody: GCCM 0,33)

Metoda testowa Jednostka
Typowe wartości

CC5TM CC8TM CC13TM

 Wytrzymałość na ściskanie mieszanki cementowej+ - 24 godzin/28 dni BS EN 12390-3 MPa 50/80

 Wytrzymałość na zginanie w 24 godziny od nawodnienia - Początkowa przerwa (MD) ASTM D8058 MPa >4.0

 Wytrzymałość na zginanie w 24 godziny od nawodnienia - Końcowa przerwa (MD) ASTM D8058 MPa >10 >6 >6

 Odporność na mrozy (zachowana początkowa wytrzymałość na zginanie po 250 cyklach) BS EN 12467 % 95

 Odporność na warunki atmosferyczne (patrz CC Age Certification) BS EN 12467 - Zaliczone

 Odporność chemiczna (patrz CC Odporność chemiczna) BS EN 14414 - Zaliczone

 Odporność na ścieranie (cementowa głębokość zużycia bariery) ASTM C1353 mm/1000 cykli 0.2

 Zalecana dopuszczalna prędkość (mogą być wymagane mocowania pośrednie - kontakt z CC) m/s Zaleśne od 
zastosowania <8.6 >8.6


