
Τι είναι το Concrete 
Canvas® GCCM;
Το Concrete Canvas® αποτελεί μέρος μιας επαναστατικής 

νέας τάξης δομικών υλικών που ονομάζεται Geosynthetic 

Cementitious Composite Mats (GCCMs). 

Πρόκειται για ένα εύκαμπτο, εμποτισμένο με σκυρόδεμα, 

ύφασμα που σκληραίνει με τη διαβροχή του και σχηματίζει 

ένα λεπτό, ανθεκτικό, αδιάβροχο και πυρίμαχο στρώμα 

σκυροδέματος. 

Ουσιαστικά, είναι σκυρόδεμα σε ρολό.
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Που βρίσκει εφαρμογή;
Το Concrete Canvas® GCCM (CC) χρησιμοποιείται συνήθως 

για την αντικατάσταση του συμβατικού σκυροδέματος σε ένα 

ευρύ φάσμα εφαρμογών ελέγχου και προστασίας διάβρωσης. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η επένδυση των τάφρων, 

η προστασία των πρανών, η επένδυση των δεξαμενών, οι 

εργασίες αποκατάστασης, η προστασία συστημάτων εκροών, οι 

τοίχοι εξαερισμού σηράγγων, η κάλυψη των συρματοκιβωτίων 

και η προστασία των σωλήνων. Οι μεγαλύτερες αγορές μας 

είναι ο τομέας των υποδομών Έργων Πολιτικού Μηχανικού 

(κυρίως οδικών και σιδηροδρομικών), ο τομέας εξόρυξης, ο 

πετρελαιοχημικός τομέας και ο αγροτικός τομέας. 

Σε ποιες μορφές υπάρχει διαθέσιμο το CC; 
Το CC μπορεί να διατεθεί είτε σε μεγάλα κυλινδρικά ρολά είτε 

σε μικρότερες φορητές κυλιδρικές παρτίδες. Τα κυλινδρικά ρολά 

CC5™ είναι 200m², τα CC8™ είναι 125 m² και το CC13™ είναι 

80 m². Οι μικρές παρτίδες του CC5™ είναι 10 m² και του CC8™ 

είναι 5 m². Λόγω του σχετικού βάρους του, το CC13™ δεν είναι 

διαθέσιμο σε τυποποιημένες φορητές κυλινδρικές παρτίδες.

Ποια είναι τα βάρη των διαφορετικών σε πάχος 
μορφών του CC; 
Το Concrete Canvas® GCCM έχει ονομαστικά ξηρά βάρη 7kg 

/ m2, 12kg / m² και 19kg / m² για τα CC5™, CC8™ και CC13™ 

αντίστοιχα.

Πώς κατασκευάζεται το CC;
Το CC κατασκευάζεται στο εργοστάσιο παραγωγής του Ηνωμένου 

Βασιλείου χρησιμοποιώντας ειδικά μηχανήματα σχεδιασμένα 

από την εταιρεία Concrete Canvas® Ltd, για να εμποτίσει ένα 

προσαρμοσμένο μίγμα τσιμέντου σε μια τρισδιάστατη μήτρα 

συνθετικής ίνας, με επίστρωση από PVC σε μία επιφάνεια.

Σε ποιες χώρες χρησιμοποιείται σήμερα το CC;
 Το CC χρησιμοποιείται σήμερα σε περισσότερες από 80 χώρες σε 

όλο τον κόσμο και οι εξαγωγές αποτελούν το 65-85% του κύκλου 

εργασιών. Εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι μεγαλύτερες 

αγορές μας είναι η Βραζιλία, η Χιλή, η Ρωσία, η Αυστραλία, η 

Ιαπωνία και η Μέση Ανατολή.
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Ποιες κατασκευαστικές εταιρείες έχουν κάνει 
χρήση του CC;
Οι κατασκευαστικές εταιρείες που έχουν κάνει χρήση του CC 

,περιλαμβάνουν τους BAM Nuttall, Costain Group, Carillion, 

Balfour Beatty, Morgan Sindall, Trant, Enterprisemouchel, Morrison 

Construction, Skanska, AMCO, Murphy Group, Dyer & Butler, Amey 

Colas, J Breheny Contractors Ltd και Raymond Brown Ltd.

Ποιοι πελάτες έχουν από πριν προδιαγράψει το 
CC για κατασκευαστικά έργα;
Οι πελάτες που έχουν προδιαγράψει το CC για κατασκευαστικά 

έργα περιλαμβάνουν το Σιδηροδρομικό Δίκτυο, τον Οργανισμό 

Αυτοκινητοδρόμων, τον Οργανισμό Περιβάλλοντος, την Vale, 

και πολλούς άλλους. Έχουμε επίσης προμηθεύσει 6 από τις 10 

κορυφαίες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο.
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Ποια πυροπροστασία παρέχει το CC;
Το CC έχει επιτύχει την πιστοποίηση Euroclass B-s1, d0 και έχει 

περάσει την αμερικανική πυροσβεστική δοκιμή MSHA (Mine Safety 

and Health Administration) για χρήση σε υπόγειες μεταλλευτικές 

εφαρμογές (ή σε εφαρμογές υπόγειων σηράγγων)

Ποιο επίπεδο χημικής αντίστασης παρέχει το CC;
Το CC έχει εξαιρετική αντοχή σε χημική αντίδραση, και 

συγκεκριμένα σε θειικές αντιδράσεις, πράγμα που σημαίνει ότι 

είναι κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές στην επιφάνεια του 

εδάφους. Το σκυρόδεμα που χρησιμοποιούμε είναι επίσης πολύ πιο 

ανθεκτικό σε χημικές αντιδράσεις σε σύγκριση με το συνηθισμένο 

σκυρόδεμα. Το CC έχει περάσει δοκιμές όξινου (ph1), αλκαλικού 

(ph13) περιβάλλοντος και δοκιμές υδρογονάνθρακα  BS14414.

Μπορεί το CC να χρησιμοποιηθεί για προστασία 
και σταθεροποίηση πρανών;
Ναι, το CC χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για την 

προστασία των πρανών, ως εναλλακτική λύση αντικαθιστώντας 

το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, προσδίδοντας προστασία στις 

πλαγίες από τη διάβρωση της επιφάνειας τους ,  που προκαλείται 

από τις καιρικές συνθήκες, την επιφανειακή απορροή και την 

περιβαλλοντική υποβάθμιση. Σε ορισμένες εφαρμογές το CC 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δομική σταθεροποίηση των 

πρανών, σε συνδυασμό  με  χαλύβδινα πλέγματα και  αγκυρώσεις 

εδάφους (ανατρέξτε στον Οδηγό τοποθέτησης CC: 

Προστασία ένατι ολίθησης , για περισσότερες λεπτομέρειες). Σε 

αυτή την περίπτωση το έργο θα πρέπει να σχεδιαστεί από έναν 

γεωτεχνικό μηχανικό.
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Πόσο αδιάβροχο είναι το CC;
Το CC έχει εξαιρετική συμπεριφορά όσο αφορά την ικανότητα 

προστασίας απο την διείσδυση του νερού . Από γεωτεχνική 

άποψη, αυτό μετράται χρησιμοποιώντας την τιμή του 

«συντελεστή διαπερατότητας», k, η οποία αντιπροσωπεύει 

το ρυθμό ροής του νερού μέσα από μια μονάδα επιφάνειας 

υλικού. Το CC έχει δοκιμαστεί σε BS1377, τα δείγματα δοκιμής 

είχαν αδιαπερατότητα μεγαλύτερη από k = 1x10-8 m / s. Για 

εφαρμογές που απαιτούν υψηλότερο επίπεδο στεγανότητας, 

όπως σε περιπτώσεις δεξαμενών, γίνεται χρήση του CC Hydro™. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης 

CC: Συνδεση και Στερέωση.

Μπορεί το CC να χρησιμοποιηθεί ως διάδρομος 
οχημάτων;
Δεν συνιστούμε τη χρήση του CC ως διάδρομο οχημάτων 

στις περισσότερες περιπτώσεις. Εντούτοις, το CC μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως σκληρό κάλυμμα θωράκισης του εδάφους 

για την πρόληψη της διάβρωσης και την εξάλειψη των 

υπολειμμάτων. Η φέρουσα αντοχή φορτίου του διαδρόμου 

πρέπει να βασίζεται στο συντελεστή επιφάνειας (CBR) του 

εδάφους που θα πρέπει να είναι επαρκής για να υποστηρίζει το 

απαιτούμενο κυκλοφοριακό φορτίο. Συνεπώς, το CC θα πρέπει 

να χρησιμοποιείται μόνο για να παρέχει έλεγχο της διάβρωσης 

της επιφάνειας παρά για να αυξάνει το συντελεστή επιφάνειας 

οποιουδήποτε δεδομένου υποστρώματος. 

Για αυτού του είδους των εφαρμογών συνιστούμε τυπικά 2 

στρώματα CC13™ με μια διπλή επικάλυψη  και με τα 2 στρώματα 

βιδωμένα μεταξύ τους. 

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην προστασία 
έναντι ολίσθησης και την σταθεροποίηση των 
πρανών;
Η προστασία έναντι ολίσθησης αφορά το τμήμα του πρανούς που 

είναι εγγενώς σταθερό, αλλά η επιφάνεια του είναι επιρρεπής σε 

διάβρωση που οφείλεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην 

υποχώρηση της επιφάνειας. Τυπικά αυτό μπορεί να είναι σε μια 

επιφάνεια βράχου ψαμμίτη ή σε πλαγιές κατασκευασμένες από 

ένα μίγμα μικρών βράχων και λεπτής άμμου, όπου οι βροχοπτώσεις 

προκαλούν απώλεια λεπτών σωματιδίων που αποσταθεροποιούν τα 

πρανή προκαλώντας κατολισθήσεις. Η σταθεροποίηση των πρανών 

είναι εκεί όπου το σώμα του πρανούς είναι εγγενώς ασταθές και 

κινδυνεύει να υποστεί βαθιά ολίσθηση (όπου καταρρέει μεγάλο 

τμήμα της πλαγιάς). Αυτό μπορεί να οφείλεται σε λίπανση του 

εδάφους από υπόγεια νερά ή από άλλους παράγοντες, όπως είναι 

οι κραδασμοί στο έδαφος. 

Οι συμβατικές λύσεις περιλαμβάνουν το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, 

τα πλέγματα από χάλυβα και τα αγκύρια του εδάφους που 

χρησιμοποιούνται για τη σταθεροποίηση της κλίσης με την παροχή 

δομικής ενίσχυσης.

Το CC μπορεί να υποκαταστήσει τη χρήση εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος σε  πολλά έργα, αλλά πρέπει να συμπεριληφθεί 

ως μέρος μιας λύσης σχεδιασμένης από έναν εξειδικευμένο 

γεωτεχνικό μηχανικό.
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Πώς πρέπει να αποθηκεύεται το CC πριν από τη 
χρήση;
Το CC πρέπει να φυλάσσεται καλυμμένο σε ξηρές συνθήκες, 

μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και εντός των σφραγισμένων 

συσκευασιών του κατασκευαστή.

Ποια είναι η διάρκεια ζωής του κατάλληλα 
αποθηκευμένου CC;
Όταν αποθηκεύονται στη συσκευασία των κατασκευαστών υπό 

τις σωστές συνθήκες, το CC μπορεί να διατηρηθεί μέχρι και 24 

μήνες χωρίς σημαντική μείωση της απόδοσης του. Μετά τους 

24 μήνες το CC θα συνεχίσει να λειτουργεί, αλλά ενδέχεται να 

χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να φτάσει στις τιμές που 

προδιαγράφονται στο φύλλο δεδομένων (data sheet) του CC.

Ποια είναι η διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα του 
CC;
Το CC θα αρχίσει να χάνει την απόδοση του από τη στιγμή που 

θα ανοίξει και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε λίγες ημέρες 

για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σημαντική υποβάθμιση. Η 

καλύτερη πρακτική είναι να επανασφραγίζεται η συσκευασία μετά 

το άνοιγμα για να επεκτείνεται αυτή η περίοδος όσο το δυνατόν 

περισσότερο.

Είναι δυνατή η τοποθέτηση CC σε υγρές συνθήκες;
Ναί. Μόλις βραχεί, το CC έχει ένα χρόνο ενεργοποίησης (πήξης) 

περίπου 1-2 ώρες σε κλιματικές συνθήκες του Ηνωμένου 

Βασιλείου.

Είναι δυνατόν να τοποθετήσετε το CC σε πολύ 
κρύες συνθήκες;
Ναί. Θα πρέπει να γίνεται χρήση  ζεστού νερού για την ενυδάτωση 

του και εν συνεχεία  πλαστικά φύλλα θα πρέπει να εφαρμόζονται 

πάνω από το ενυδατωμένο υλικό κατά τη διάρκεια της σκλήρυνσης 

του. Συμβουλευτείτε τον Οδηγό Διαβροχής CC για περαιτέρω 

οδηγίες ή επικοινωνήστε απευθείας με την εταιρεία Concrete 

Canvas® Ltd. Γενικά, κατά την εγκατάσταση του CC πρέπει να 

τηρούνται οι ίδιες συνθήκες κατα την εφαρμογή του υλικού με 

εκείνες που ισχύουν για τη χύτευση συμβατικού σκυροδέματος.

Πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερες προφυλάξεις 
κατά την τοποθέτηση του CC σε πολύ ζεστές 
συνθήκες;
Ναί. Συνιστάται να εγκαταστήσετε το CC το σούρουπο για 

να αποφύγετε την εξάτμιση του νερού της διαβροχής σε 

ζεστά περιβάλλοντα. Σε πολύ ζεστές συνθήκες, συνιστάται να 

επαναλαμβάνεται η διαβροχή του υλικού ανά διαστήματα 2 ωρών 

για τις πρώτες 8 ώρες.

Ποια είναι η διάρκεια ζωής του σωστά 
εγκατεστημένου CC;
Το CC έχει διάρκεια ζωής άνω των 50 ετών σε συνθήκες παρόμοιες 

με τις κλιματικές συνθήκες του Ηνωμένου Βασιλείου. Για οδηγίες 

σχετικά με συγκεκριμένα κλίματα, επικοινωνήστε με το Concrete 

Canvas® Ltd.

Η CC απαιτεί συντήρηση μετά την εγκατάσταση;
Με την προϋπόθεση της σωστής εγκατάστασή του, το CC δεν 

απαιτεί τακτική συντήρηση μετά την εγκατάσταση του.

Πώς πρέπει να απορριφθεί ή να κατεδαφιστεί το 
CC;
Το CC μπορεί να κατεδαφιστεί χρησιμοποιώντας εξοπλισμό 

πρότυπης κατεδάφισης και να απορριφθεί με τον ίδιο τρόπο όπως 

τα συμβατικά απορρίμματα σκυροδέματος.

Είναι δυνατή η επιτάχυνση ή η καθυστέρηση του 
χρόνου σκλήρυνσης του CC;
Ναί. Σε επαρκείς όγκους παραγγελίας, το Concrete Canvas® Ltd 

μπορεί να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τους χρόνους σκλήρυνσης 

του CC για να ικανοποιήσει διαφορετικές περιβαλλοντικές 

συνθήκες και εφαρμογές.
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Είναι δυνατόν να γίνει υπερβολική διαβροχή του;
Οχι.

Τι συμβαίνει εάν δεν γίνει επαρκής διαβροχή του;
Το CC δεν θα φτάσει στην πλήρη αντοχή του και η σκλήρυνση του 

μπορεί να καθυστερήσει.

Θα ολοκληρωθεί η σκλήρυνση του CC εάν 
βρίσκεται βυθισμένο σε νερό;
Ναί. Θα γίνει η διαβροχή του  πλήρως από την εμβάπτιση.

Ποιο είναι το πάχος του CC που πρέπει να 
προτιμήσω;
Εξαρτάται από την εφαρμογή. Συμβουλευτείτε τον πίνακα 

εφαρμογής στον Οδηγό χρήσης CC ή επικοινωνήστε απευθείας 

με την εταιρεία Concrete Canvas® Ltd για τεχνικές συμβουλές.

Ποιες είναι οι μέθοδοι στέρεωσης,στα σημεία 
επικάλυψης, των στρωμάτων του CC;
Οι 2 πιο συνηθισμένες μέθοδοι είναι: η βιδωτή άρθρωση  και 

συγκολλητική κόλλα στεγανοποίησης. Υπάρχουν διάφορες άλλες 

μηχανικές και μη μηχανικές μέθοδοι όπως η σύνδεση με γάντζο, η 

χαλκομανία, η χαλύβδινη καλωδίωση, η θερμική συγκόλληση και 

οι γενικές συνδέσεις όπως συρραφή ή καρφιά.

Ποιο νερό πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να γίνει 
η διαβροχή του  CC;
Η διαβροχή του CC μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας καθαρό ή 

αλατούχο νερό. Το νερό δεν χρειάζεται να είναι πόσιμο.

Πόσο νερό ανά m²  CC θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τη διαβροχή του;
Η ελάχιστη αναλογία νερού: CC είναι 1: 2 ανά βάρος. Το CC δεν 

φέρει τον κίνδυνο υπερβολικής διαβροχής , γι ‘αυτό συνιστάται 

πάντα μεγαλύτερη ποσότητα νερού.

Υπάρχει μια μέγιστη κλίση που μπορεί να 
εγκατασταθεί το CC;
Το CC μπορεί να τοποθετηθεί και σε κάθετες επιφάνειες.

Ανά πόσα διαστήματα πρέπει το CC να 
αγκυρώνεται;
Αυτό εξαρτάται από την εφαρμογή και την ποιότητα / κλίση 

του υποστρώματος. Ως γενική οδηγία συνιστούμε να γίνεται 

ακγύρωση ανά διαστήματα των 2 μέτρων και στις αρθρώσεις.

Το CC πρέπει να τοποθετηθεί με την επιφάνεια 
των ινών ή την επιφάνεια PVC προς τα πάνω;
Για τη συντριπτική πλειοψηφία των εφαρμογών, το CC πρέπει 

να εγκατασταθεί με εκτεθειμένη την επιφάνεια των ινών. Το 

ενισχυμένο στρώμα σκυροδέματος θα προστατεύει την επένδυση 

του PVC από τις καιρικές συνθήκες και τις βλάβες από την 

υπεριώδη ακτινοβολία Εάν το CC τοποθετείται με εκτεθειμένο το 

PVC, πρέπει να ενυδατωθεί πριν από την τοποθέτηση.
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Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το CC χωρίς το PVC;
Το PVC αποτελεί σημαντικό μέρος του τρόπου με τον οποίο 

λειτουργεί το CC, τόσο όσον αφορά τη διατήρηση της ιδιότητας 

του που το καθιστά αδιαπέρατο σε νερό  όσο και την αποτροπή 

της απώλειας νερού κατά τη διαβροχή. Δεν παρέχουμε CC χωρίς 

την υποστήριξη PVC.

Πώς μπορώ να κόψω το CC;
Πριν από τη διαβροχή και την σκλήρυνση του, το  CC μπορεί 

να κοπεί χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία χειρός. Συνιστάται 

να χρησιμοποιήσετε λεπίδες μίας χρήσης ή τρυπάνια με δίσκους 

που λειτουργούν με το χέρι. Αφού έχει ολοκληρωθεί η σκλήρυσνη 

του CC, μπορεί να κοπεί χρησιμοποιώντας γωνιακούς λειαντήρες, 

πασσάλους με κεραμικές λεπίδες ή κοπτήρες κεραμιδιών καλής 

ποιότητας.

Ποιες προφυλάξεις για την υγεία και την 
ασφάλεια πρέπει να λάβω όταν χειρίζομαι το CC;
Πρέπει να λαμβάνονται γενικές προφυλάξεις και εξοπλισμός 

προσωπικής προστασίας,  οι μάσκες προσώπου, τα 

προστατευτικά ρούχα και τα γάντια θα πρέπει να φοριούνται 

όταν χειρίζεστε το CC. Το CC δεν περιέχει μετρήσιμες ποσότητες 

διαλυτού χρωμίου (VI) και δεν ταξινομείται ως ερεθιστικό.

Πώς συγκρίνεται το CC σε περιβαλλοντικά 
θέματα  με τη χρήση συμβατικού σκυροδέματος;
Το CC αντικαθιστά τυπικά 100-150 χιλιοστά χυτευμένο, 

ψεκασμένου ή προκατασκευασμένου σκυρόδεματος, με 

αποτέλεσμα την εξοικονόμηση τυπικού υλικού κατά 95%. Αυτό 

οδηγεί άμεσα σε μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των 

κατασκευαστικών έργων.

Έχει χορηγηθεί στο CC η έγκριση του ΟΠ 
(Οργανισμός Περιβάλλοντος) για έργα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο;
Ναί. Το CC εγκρίθηκε για χρήση από την ομάδα του Οργανισμού 

Περιβάλλοντος για τη Βιοποικιλότητα το 2010 για το έργο Church 

Village Bypass Ditch Lining. Πολλά έργα έχουν εγκριθεί από τότε, 

κατά περίπτωση.

Πώς η εκκαθάριση CC επηρεάζει την 
αλκαλικότητα των τρεχούμενων υδάτων κατά τη 
διάρκεια της εγκατάστασης;
Το CC έχει χαμηλό ρυθμό έκπλυσης και περιορισμένο αλκαλικό 

απόθεμα. Σε αντίθεση με τα περισσότερα σκυροδέματα δεν 

χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό.
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Υπάρχουν διαθέσιμα διαφορετικά χρώματα CC;
Το CC διατίθεται με το φυσικό του χρώμα (σκούρο γκρι) ως 

πρότυπο. Υπάρχει μια σειρά επιλογών για το χρωματισμό 

του CC συμπεριλαμβανομένου του βαψίματος  των ινών του 

επιφανειακού υφάσματος ή της εφαρμογής χρωματισμένων 

επιφανειών, όπως με βαφή της επιφάνειας ινών του CC με μια 

καλή εξωτερική βαφή τοιχοποιίας.

Υπάρχουν διαθέσιμα διαφορετικά πλάτη CC;
Το CC διατίθεται σε τυπικά πλάτη 1,0m για CC5™ και 1,1m 

για CC8™ και CC13™. Είναι δυνατή η παραγωγή στενότερων 

κυλίνδρων αλλά αυτό θα υπόκειται σε μια ελάχιστη ποσότητα 

παραγγελίας.

Μπορώ να παραγγείλω διαφορετικά μήκη υλικού 
διαφορετικά από το κανονικό μέγεθος μαζικής 
παραγωγής ή παρτίδας;
Ναι, μπορούν να παραδοθούν χωριστά μήκη με επιπρόσθετη 

χρέωση.

Πού μπορώ να αγοράσω βοηθητικά προϊόντα 
εγκατάστασης γιά το CC;
Η εταιρεία Concrete Canvas® Ltd μπορεί να παρέχει πλήρες 

φάσμα βοηθητικών προϊόντων για την εγκατάσταση CC, 

συμπεριλαμβανομένων των αγκύριων εδάφους, των υλικών 

πληρώσεων , του υλικού συγκόλλησης και  στεγανοποίησης.

Η Concrete Canvas® Ltd έχει διεθνείς διανομείς 
για CC;
Ναί. Δείτε τη σελίδα “Επικοινωνία” στην ιστοσελίδα μας για 

λεπτομέρειες σχετικά με ποιον θα επικοινωνήσετε για να βρείτε 

τον πλησιέστερο διανομέα σας.

Είναι διαθέσιμα δείγματα CC;
Ναί. Το Concrete Canvas® Ltd παρέχει μικρά και μεγάλα πακέτα 

δειγμάτων τα οποία περιέχουν σκληρυνθέντα δείγματα καθώς 

και δείγματα Α4 πριν τη διαβροχή από κάθε ένα από τα τρία πάχη 

υλικού. Λόγω του όγκου των αιτήσεων για πακέτα δειγμάτων, θα 

εφαρμόζεται ένα τέλος ταχυδρομικής αποστολής.

Ποια είναι η τιμή του CC;
Η τιμή του CC εξαρτάται από τον όγκο και η τιμή /m² μειώνεται 

με την παραγγελία μεγάλων όγκων. Επικοινωνήστε με τον τοπικό 

αντιπρόσωπο της Concrete Canvas® Ltd για μια προσφορά 

αποκλειστικά για τις απαιτήσεις σας και το σημείο παράδοσης.
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