


1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Το Concrete Canvas® αποτελεί μέρος μιας επαναστατικής νέας 

τάξης  γεωσυνθετικών υλικών   που ονομάζονται Geosynthetic 

Cement Composite Mats (GCCMs).

Πρόκειται για ένα εύκαμπτο, εμποτισμένο από σκυρόδεμα 

ύφασμα που σκληραίνει κατά τη διαβροχή του και  σχηματίζει  

ένα λεπτό, ανθεκτικό, αδιάβροχο και πυρίμαχο σκυρόδεμα.

Ουσιαστικά, είναι ένα  «σκυρόδεμα σε ρολό» και χρησιμοποιείται 

για μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών συμπεριλαμβανομένης της 

ταχείας διάστρωσης υδάτινων   καναλιών, της προστασίας από 

ολίσθηση και κατολισθήσεις , της  καταστολής  των ζιζανίων, της 

επισκευής υπόγειων οχετών και της γενικής  αποκατάστασης  

επιφανειών  σκυροδέματος.
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1.2 ΣΚΟΠΟΣ
Αυτό το έγγραφο παρέχει διαδικασίες καθοδήγησης για την 

εγκατάσταση του Concrete Canvas® GCCM (CC) κατά την 

διάστρωση καναλιών με τρόπο που μεγιστοποιεί την ασφάλεια, 

την αποτελεσματικότητα και τη φυσική ακεραιότητα του υλικού 

και του καναλιού.

Αυτό το έγγραφο παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τους 

εργολάβους, τους πελάτες και τους μελετητές  του CC και 

παρέχει μια γενική επισκόπηση των τεχνικών προδιαγραφών για 

την  εγκατάσταση του υλικού με σκοπό  τη διάστρωση  καναλιών.

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.

Η αποδοτικότητα  του CC εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

ορθότητα  της διαδικασίας εγκατάστασης. Είναι ευθύνη του 

κατασκευαστή να συμμορφώνεται με αυτές τις οδηγίες, όπου 

ισχύουν και με τις προδιαγραφές και τα σχέδια του έργου.
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2.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προδιαγράφοντας το κατάλληλο πάχος CC

Το CC διατίθεται σε 3 πάχη, CC5TM (5mm), CC8TM (8mm) και CC13TM (13mm).

• Το CC5TM μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διάστρωση καναλιών που αποτελούνται από ένα στερεό 

υπόστρωμα, όπως κατά τη διάστρωση ενός υπάρχοντος καναλιού  σκυροδέματος ή τη διάστρωση 

ενός καναλιού αποτελούμενο από βράχο. Το CC5TM μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μικρής 

έκτασης και σύντομης  διάρκειας έργα.

• Το CC8TM είναι το τυπικό πάχος που επιλέγεται για την διάστρωση καναλιών  και  συνιστάται στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων εκτός εάν ισχύουν κάποιες από τις συνθήκες που περιγράφονται  

παραπάνω ή στη συνέχεια.

• Το CC13TM θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν πρόκειται να υπάρχει συσσωρευμένη ροή  στο κανάλι 

με κίνδυνο να  εκτίθεται σε υψηλά επίπεδα θραυσμάτων και όπου ο ρυθμός ροής του νερού είναι άνω 

των 8,6 m / s ή όπου το έδαφος είναι ιδιαίτερα απότομο ή ασταθές.

ΤΥΠΟΣ CC

CC5™

CC8™

CCC13™

ΤΥΠΟΣ CC

CC5™

CC8™

CCC13™

ΠΑΧΟΣ 
(mm)

5

8

13

ΠΛΑΤΟΣ 
ΡΟΛΟΥ (m)

1.0

1.1

1.1

ΒΑΡΟΣ
(kg/sqm)

7

12

19

ΚΑΛΥΨΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ
ΠΑΡΤΙΔΑΣ (sqm)

10

5

Ν/Α

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (sqm)

200

125

80

ΜΗΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ
ΠΑΡΤΙΔΑΣ (sqm)

10

4.55

Ν/Α

ΜΗΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (m)

200

114

73

2.2 Προδιαγράφοντας τον κατάλληλο τύπο ρολού CC

Το CC είναι διαθέσιμο σε μεγάλα ρολά ή σε μικρότερες παρτίδες ρολών.

• Τα μεγάλα ρολά προσφέρουν την δυνατότητα πιο γρήγορης εγκατάστασης, αλλά για να ξετυλιχθούν πρέπει να γίνει χρήση  βαρέων 

οχημάτων ανυψώσεως  και βοηθητικής δοκού περιστροφής. Τα μεγάλα ρολά είναι γενικά πιο αποδοτικά στη χρήση τους σε σύγκριση 

με τις μικρότερες παρτίδες , όσον αφορά τον χρόνο εφαρμογής και τη μεταφορά τους.

• Για χώρους όπου αυτό δεν είναι εφικτό, μπορεί να γίνει χρήση των μικρότερων παρτίδων, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να 

τοποθετηθούν χωρίς την ανάγκη εξοπλισμού και είναι κατάλληλα  για έργα μικρής κλίμακας σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης.

• Το CC είναι πλέον διαθέσιμο και σε ακόμα μεγαλύτερα ρολά  με πλάτος έως και 4 φορές ενός μεγάλου ρολού. Επικοινωνήστε με την 

εταιρεία  για περισσότερες λεπτομέρειες.

3
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.



ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4

www.perendes.com

2.3 Προδιαγράφοντας την κατάλληλη διεύθυνση διάστρωσης CC
Η τοποθέτηση του υλικού  κατά τη διεύθυνση του μήκους είναι συνήθως ταχύτερη σε 

σύγκριση με την τοποθέτηση του κατά την εγκάρσια διεύθυνση .

>0.8m >0.8m

Transverse layup recommended where 
the side slope is greater than 0.8m

0.7m

0.7m

0.7m

Some channel geometries result in
over large overlaps for longitudinal layup

Transverse layup recommended where 
the profile of the channel varies

Transverse layup recommended where 
channel has significant bends

α. Η πλευρική κλίση του καναλιού είναι μεγαλύτερη από 0,8 

μέτρα καθώς αυτό καθιστά δύσκολη την στήριξη του CC 

όταν χρησιμοποιείτε κατά την διαμήκη διεύθυνση.

γ. Η μορφή του  καναλιού διαφοροποιείται σημαντικά κατά 

μήκος του.

δ. Το κανάλι έχει σημαντικές και / ή συχνές αιχμές.

β. Η γεωμετρία του καναλιού ενδείκνυται για εγκάρσια 

διάστρωση και η διαμήκης διάταξη είναι ουσιαστικά σπάταλη.
ή

ή

Εντούτοις, μια εγκάρσια διάταξη μπορεί να 
είναι προτιμότερη εάν:
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2.3 Προδιαγράφοντας την κατάλληλη διεύθυνση εφαρμογής του CC
Οι τυπικές μορφές διάστρωσης εμφανίζονται παρακάτω. Ανατρέξτε στα  

Πρότυπα σχέδια των λεπτομερειών του CC για περισσότερες πληροφορίες.

800mm

800mm 800mm

500mm

500mm 500mm

1200mm

1200mm

200mm

200mm200mm1200mm

Στρώσεις του CC 
στην εγκάρσια 
διεύθυνση.

Στρώση του CC 
στην διαμήκη 
διεύθυνση.

2 Στρώσεις του 
CC στην διαμήκη 
διεύθυνση.

3 Στρώσεις του 
CC στην διαμήκη 
διεύθυνση.
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2.4 Ορολογίες.

πλάτος

προφίλ

βάθος Πλευρά
(κλίση)

ταφρος
αγκύρωσης

επίπεδο εδάφους

εσωτερικό πλάτος

κατεύθυνση ροής
ελεύθερο άκρο

πακτωμένο άκρη

αρθρωμένο άκρο

κύρια άκρη

άκρη εκφυγής

100 mm 
αλληλοκάλυψη υλικού 
και ένωση με βίδα

ραφή CC

ραφή CC

περιμετρικά
άκρα

γωνιά

Ορολογία χαρακτηριστικών καναλιού.

Ορολογία διάστρωσης. Ορολογία ακρών του CC.

Γραμμές τερματισμού στην 
κορυφή και στο τέλος.

στρώσεις CC

σύνδεση επικαλύψεων

2.4 Ένωση και λεπτομέρια αγκύστρωσης.

παράδειγμα βιδωμένης και αλληλοκαλυμμένης ένωσης. παράδειγμα αγκύρωσης σε χαράκωμα.

200 mm

30-50 mm
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3.0 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.
Οι μοναδικές ιδιότητες του CC το καθιστούν εύχρηστο σε ποικίλες εφαρμογές. Ακολουθώντας τις 4 αρχές εφαρμογής που ακολουθούν, 

θα διασφαλιστεί η επιτυχής εγκατάσταση του.

3.1 Αποφυγή κενών.
Προετοιμάστε το υπόστρωμα έτσι ώστε να είναι συμπαγές, 

γεωτεχνικά σταθερό και να έχει ομαλή και ομοιόμορφη 

επιφάνεια.

• Για τα υποστρώματα του εδάφους, αφαιρέστε οποιαδήποτε 

βλάστηση, αιχμηρά ή προεξέχοντα βράχια και γεμίστε τυχόν 

μεγάλους κενούς χώρους. Βεβαιωθείτε ότι το CC κάνει 

άμεση επαφή με το υπόστρωμα για να ελαχιστοποιήσετε τη 

γεφύρωση του εδάφους ή την πιθανή μετακίνηση  εδάφους 

κάτω από το στρώμα του CC.

• Για υποστρώματα από σκυρόδεμα, αφαιρέστε τυχόν χαλαρά 

ή εύθραυστα υλικά, κόψτε κάθε σημείο που προεξέχει  και 

γεμίστε τυχόν μεγάλες ρωγμές ή κενά.

3.2 Στηρίξετε τις στρώσεις του CC
Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το CC είναι αρθρωμένο 

σε κάθε επικάλυψη μεταξύ των στρωμάτων και ότι αυτά τα 

στρώματα είναι σταθερά στερεωμένα  στο υπόστρωμα.

Τοποθέτηση: Τα επικαλυπτόμενα στρώματα CC πρέπει 

να είναι καλά συνδεδεμένα  μεταξύ τους, συνήθως αυτό 

επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα 

που εφαρμόζονται με αυτόματο πιστόλι  σε τακτά διαστήματα. 

Η σωστή τοποθέτηση βιδών θα συμβάλει στην εξασφάλιση 

στενής επαφής μεταξύ των στρώσεων CC, θα αποτρέψει 

την διάβρωση  του υποστρώματος και θα περιορίσει την 

πιθανή ανάπτυξη ζιζανίων. Μια κόλα στεγανοποίησης μπορεί 

να εφαρμοστεί μεταξύ των στρωμάτων για να βελτιωθεί η 

στεγανότητα στα σημεία σύνδεσης .

Μια μη διεισδυτική μέθοδος σύνδεσης είναι η «θερμική 

σύνδεση» των στρώσεων CC . Αυτό βελτιώνει επίσης την 

αδιαπερατότητα των αρμών. 

 Για περισσότερες επιλογές τοποθέτησης, ανατρέξτε στον 

Οδηγό χρήσης CC:  

Στήριξη: Κατά τη στήριξη σε υπόστρωμα εδάφους, 

χρησιμοποιούνται τυπικοί γρύλοι (π.χ. J-στύλοι). Σε 

υποστρώματα από βράχο ή σκυρόδεμα, τα στρώματα CC 

μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και να στερεωθούν στο 

υπόστρωμα χρησιμοποιώντας βίδες τοιχοποιίας, αγκυρώσεις 

κρουστικής γης  ή καρφιά εδάφους.

3.3 Αποτρέψτε τη Διείσδυση 
Είναι σημαντικό να αποφευχθεί η είσοδος νερού ή ανέμου 

μεταξύ του CC και του υποστρώματος, τόσο γύρω από 

την περίμετρο της εγκατάστασης όσο και κατά μήκος των 

αρθρώσεων.

• Για τα υποστρώματα του εδάφους, αυτό επιτυγχάνεται 

τυπικά με τη δέσμευση ολόκληρης της περιμετρικής ακμής 

του CC μέσα σε μια τάφρο αγκύρωσης.

• Σε βραχώδεις ή από σκυρόδεμα υποστρώματα, η 

περιμετρική άκρη θα πρέπει να σφραγίζεται με κονίαμα ή 

στεγανωτική κόλλα .

• Όλα τα  στρώματα CC θα πρέπει να επικαλύπτονται προς 

την κατεύθυνση της ροής του νερού.

3.4 Πλήρης Διαβροχή 
Είναι σημαντική να γίνει σωστή διαβροχή του 

CC, λαμβανομένης υπόψη της ποσότητας του 

χρησιμοποιούμενου υλικού και των συνθηκών θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος.

• Πάντα να εξασφαλίζετε διαβροχή μέσω της ινώδους άνω 

επιφάνειας.

• Ψεκάστε την επιφάνεια των ινών με νερό μέχρι να την 

νιώσετε βρεγμένη  μερικά λεπτά μετά την διαβροχή της.

• Περισσότερα στον οδηγό Διαβροχής του CC.

+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

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4.0. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4.1 Απαιτούμενος Εξοπλισμός
• Επαρκής ποσότητα CC για την ολοκλήρωση του έργου

• Προστατευτική μάσκα και γάντια 

• Εξοπλισμός κοπής,  κοπίδι ή δίσκος κοπής

• Μεταλλικά ή πλαστικά αγκύρια 

• Σφυρί

• Κατσαβίδι και ανοξείδωτες βίδες ή κάποια εναλλακτική μέθοδος 

για να συνδέσετε τα στρώματα CC

• Παροχή νερού

Ανατρέξτε στη λίστα Εξοπλισμού του  CC για περισσότερες 

λεπτομέρειες. Υπάρχει Κίνδυνος σκόνης. Φορέστε τα απαραίτητα 

προστατευτικά . Ανατρέξτε στο έγγραφο του CC SDS.

4.2 Προετοιμασία του χωρου της εγκατάστασης
• Απομάκρυνση νερού (στην περίπτωση διάστρωσης σε υφιστάμενη υδάτινη επιφάνεια)

• Αφαιρέστε τη βλάστηση και διαμορφώστε το υπόστρωμα στο ώστε να αποκτήσει μια ομοιόμορφη εικόνα. Το CC θα πρέπει εφαρμόζει 

στενά με το υποκείμενο έδαφος του  προφίλ του καναλιού.

• Μπορεί να απαιτείταινα εξετασθεί η αποστράγγιση του υπεδάφους σε περιπτώσεις που αναμένεται υψηλός βαθμός υπογείων υδάτων.

• Αφαιρέστε αιχμηρούς ή προεξέχοντες βράχους > 25mm και γεμίστε τα μεγάλα κενά.

• Εκσκαφή τάφρου αγκύρωσης στις άνω άκρες των πλευρικών τμημάτων  (ελάχιστο πλάτος 150mm).

• Εκσκαφή της γραμμής απόλιξης της  κύριας και τελικής άκρης  (περίπου 150 mm) κατά μήκος των εσωτερικών και των πλευρικών 

επιφανειών (εάν το CC δεν προβλέπεται να στερεώσουμε το CC σε υφιστάμενη υποδομή).

4.3 Διάστρωση
• Βεβαιωθείτε εάν έχει  επιλεχτεί  η διαμήκης ή εγκάρσια διάταξη του CC

• Ξεκινήστε κατάντη του καναλιού και προχωρήστε βαθμιαία στη διεύθυνση του μήκους του.

• Αφαιρέστε τη συσκευασία και ξετυλίξτε το  CC στην ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια του καναλιού   , εξασφαλίζοντας ότι η  άνω ινώδη 

επιφάνεια του  βρίσκεται προς τα πάνω και η μεμβράνη PVC σε επαφή με το έδαφος.

• Εξετάστε τις στρώσεις του  CC ώστε  να εξασφαλίσετε στενή επαφή με το υπόστρωμα και  προσαρμόσετε το ανάλογα ώστε να 

αφαιρέσετε κάθε κενό που προκύπτει.

• Για στρώσεις CC που τοποθετούνται εγκάρσια κατά μήκος του καναλιού, φροντίστε  τα άκρα τους να στερεώνονται στην τάφρο 

αγκύρωσης πριν τα κόψετε σε μήκος

• Σε περίπτωση χρήσης δίσκου κοπής, συνιστάται να βρέξετε τις στρώσεις CC  εκ των προτέρων για την ελαχιστοποίηση της 

δημιουργίας σκόνης

• Βεβαιωθείτε ότι η άκρη του πρώτου στρώματος του CC είναι είτε:- κατάλληλα στερεωμένη στην υφιστάμενη υποδομή για την αποφυγή 

εισροής νερού , π.χ. να είναι  βιδωμένη και πακτωμένη  - ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης CC: Σύνδεση και Στερέωση για περισσότερη 

μεθοδολογία ή - τοποθετημένη σε μια τάφρο αγκύρωσης που θα καλυφτεί καταλλήλως ώστε να αποφευχθεί η μεταπήδηση του CC.

προετοιμασία εδάφους και σημείου 
αγκύρωσης κατεύθυνση διάστρωσης εφαρμογή CC στο χαράκωμα αγκύρωσης
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4.4 Επικαλυπτόμενες στρώσεις 
• Όταν τοποθετείτε τα επόμενα στρώματα, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν 

τουλάχιστον 100 mm επικάλυψης μεταξύ τους,  στην κατεύθυνση 

της ροής  του νερού (όπως τα κεραμίδια) και ότι το υλικό είναι σε 

στενή επαφή με το έδαφος.

4.5 Στήριξη και Στερέωση 
• Στερεώστε το υλικό κατά μήκος των πλευρικών άκρων  του καναλιού 

εισάγοντας καρφιά κατά μήκος κάθε γραμμής επικάλυψης  ή ανά 

διάστημα 2m στην περίπτωση διαμήκους διάστρωσης.

• Να διαβρέξετε το υλικό κάτω από τις επικαλυπτόμενες στρώσεις του  

CC. Αυτό είναι σημαντικό ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η άρθρωση 

φθάνει προδιαγραφόμενη αντοχή σχεδιασμού και ιδιαίτερα για 

περιοχές με ξηρό κλίμα. Μόλις γίνει η διαβροχή ,το υλικό παραμένει 

λειτουργικό για 1 έως 2 ώρες.

• Εισαγάγετε βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα σε απόσταση 200mm 

και  περίπου 30-50mm από την άκρη του CC. Βεβαιωθείτε ότι δεν 

υπάρχουν κενά στην άρθρωση και ότι τα  δύο στρώματα βρίσκονται 

σε επαφή μεταξύ τους.

• Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης  πρέπει να δίνεται προσοχή 

ώστε να αποφεύγονται τυχόν καταστροφές του CC. Σε περίπτωση 

που το CC υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης  και 

πριν από την διαβροχή , το στρώμα πρέπει να αφαιρεθεί και να  

αντικατασταθεί.

• Είναι απαραίτητο όλες οι εκτεθειμένες (δηλαδή μη συνδεδεμένες) 

άκρες του CC να προστατευτούν κατά τη διάρκεια της 

εγκατάστασης για να αποφευχθεί εισροή νερού κάτω από το CC που 

μπορεί να προκαλέσει την απομάκρυνση του υποστρώματος και την 

επακόλουθη υπονόμευση του εδάφους .

• Εγκαταστήστε αρχικά τα τμήματα που μπορεί  να γίνει η πλήρη 

στερέωση και διαβροχή τους πριν από το τέλος της εργάσιμης 

ημέρας  για να ελαχιστοποιηθούν οποιαδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις 

στην εγκατάσταση ή / και την αποδοτικότητα  του προϊόντος.

• Αν η εγκατάσταση συνεχίσει την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 

προστατεύστε την άκρη του τελευταίου στρώματος CC κατά τη 

διάρκεια της νύχτας με αδιάβροχα φύλλα για να είναι δυνατή  η  

σύνδεση του κατά την επιστροφή στο χώρο εργασίας.

• Βεβαιωθείτε ότι η άκρη του τελευταίου στρώματος του CC είναι είτε: 

1. κατάλληλα στερεωμένο στην υφιστάμενη υποδομή για την 

αποφυγή εισροής νερού , π.χ. να είναι  βιδωμένη και πακτωμένη  

- ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης CC: Σύνδεση και Στερέωση για 

περισσότερη μεθοδολογία ή 

2. τοποθετημένη σε μια τάφρο αγκύρωσης που θα καλυφτεί 

καταλλήλως ώστε να αποφευχθεί η μεταπήδηση του CC.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

αλληλοκάλυψη στρώσεων CC με το λιγότερο 100mm

αλληλοκάλυψη στρώσεων με την φορά ροής του νερού

διαβροχή κάτω απο τις ενώσεις πριν την τελική αγκύρωση

ασφάλιση στρώσεων CC και αγκύρωση στην τάφρο
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4.6 Διαβροχή 
• Μετά τη στερέωση και τη σύνδεση, διαβρέξετε  το CC μέχρι να 

ενυδατωθεί .

• Το βούρτσισμα της επιφάνειας του CC με σκληρή βούρτσα πριν από 

τη διαβροχή  θα συμβάλει στη βελτίωση της εικόνας του μετά την 

πήξη,  αφαιρώντας τη σκόνη της επιφάνειας, τα αποτυπώματα και 

αποτρέποντας τη χρώση.

• Να γίνεται συχνή διαβροχή της ινώδους επιφάνειας έως ότου το CC 

να είναι πλήρως κορεσμένο. Το CC αρχικά θα αποκτήσει ένα σκούρο 

χρώμα και στη συνέχεια καθώς θα απορροφά νερό θα αποκτά πιο 

ανοιχτή απόχρωση.

• Μην διαβρέχετε απευθείας με νερό υψηλής πίεσης το CC διότι 

υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν αλλοιώσεις στην επιφάνεια  

στο υλικού.

• Η διαβροχή του CC μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας γλυκό νερό ή 

αλμυρό νερό και μπορεί να επιτευχθεί σκλήρυνση του και με βύθιση.

• Δεν υπάρχει κίνδυνος  υπερβολικής διαβροχής του CC.

• Ελάχιστη ποσότητα νερού που απαιτείται είναι ίση με το 50% του 

βάρους του υλικού που χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, το CC8TM 

απαιτεί 6 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο.

• Για να ελέγξετε  ότι έγινε ορθή διαβροχή, το CC θα πρέπει να είναι  

υγρό όταν το  αγγίξτε αρκετά λεπτά μετά τη διαβροχή του.

• Δεν συνιστάται να βασίζεστε στις βροχοπτώσεις για γίνει σωστά η 

διαβροχή του υλικού.

• Για να ελέγξετε αν έχει γίνει επαρκή διαβροχή του CC , απλά 

πατήστε την επιφάνεια με τον αντίχειρά σας και ελευθερώστε το. Εάν 

παρατηρήστε νερό κατά την απομάκρυνση του αντίχειρα σας τότε 

έχει διαβραχεί επαρκώς. Εάν δεν παρατηρείται νερό, τότε πρέπει να 

εφαρμοστεί περισσότερο νερό.

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαβροχή σε ακραίες 

συνθήκες  θερμοκρασίας, συμβουλευτείτε το έντυπο οδηγιών  CC : 

Διαβροχή.

4.7 Ρύθμιση-Πήξη 
• Υπάρχει χρόνος εργασιμότητας/ χειρισμού  1-2 ώρες μετά τη 

διαβροχή.

• Επιχώστε τις τάφρους  αγκύρωσης  για να σχηματίσετε μια 

σωστή σύνδεση των απολήξεων και βοηθήσετε την απορροή των 

επιφανειακών υδάτων ώστε να ρέουν κατά μήκους τησ τάφρου και 

του καναλιού.

• Το CC σκληραίνει έως 80% σε 24 ώρες μετά τη διαβροχή του, και 

τότε είναι έτοιμο για χρήση.

διαβροχή του CC

έλεγχος επιπέδου διαβροχής

βεβαίωση επαρκούς διαβροχής - όχι μόνο απο φυσική βροχή

επισφράγιση της τάφρους αγκύρωσης με επιχωμάτωση
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4.8 Συντήρηση και επισκευή
• Τα κανάλια με με διάστρωση από CC απαιτούν ελάχιστη 

συντήρηση, παρέχουν μακροπρόθεσμη προστασία κατά της 

απολέπισης, μειωμένη παραγωγή αργιλίου και αποτελεσματική 

καταστολή των ζιζανίων.

• Εάν διαπιστωθεί ζημιά κατά τη διάρκεια περιοδικής 

επιθεώρησης, μικρές  παρτίδες μπορούν να τοποθετηθούν 

πάνω από την κατεστραμμένη περιοχή που εκτείνεται 

τουλάχιστον 150 mm σε όλες τις κατευθύνσεις πέραν τησ 

περιοχής που έχει υποστεί ζημία και να συνδεθεί με κονίαμα ή 

εγκεκριμένο συγκολλητικό.

4.8 Αποθήκευση
• Το CC / CCH θα πρέπει να αποθηκεύεται καλυμμένο σε ξηρές 

συνθήκες μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και σφραγισμένο 

μέσα στις ειδικά διαμορφωμένες συσκευασίες από την 

εταιρεία.

• Δεν συνιστάται η αποθήκευση σε κιβώτια μεταφοράς στο 

άμεσο ηλιακό φως όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να υπερβούν 

τους 40 ° C για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
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δυνατότητα επίκάλυψης υφιστάμενων δομών απο ξύλο ή γεοσακούλες

σφράγιση του CC με την υφιστάμενη δομη με ειδικό τσιμεντοκονίαμα

δυνατότητα δημιουργίας νέων αυλακίων και διασταυρώσεων ροής

ενίσχυση ενώσεων με αμμοσακούλες μέχρι την πλήρη σκλήρηνση

δυνατότητα αναδρομικής εγκατάστασης σωλήνων

δυνατότητα προσθήκης γύρο απο υφιστάμενες υποδομές
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επένδυση 
καναλιού
Myra Falls
Βανκούβερ,Καναδας
Αύγουστος 2016
11,125m² - CC8™ (bulk rolls)
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