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CC5TM -t alkalmaztak a 
csatorna tönkrement 
szakaszának vízzáró 
javítására. 
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A CC5TM nagy tekercseket daruval és tekercstartó szerkezettel fektették

CC-vel burkolt csatornaszakasz

Kivitelezés előtti kép  
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A Monegros Csatorna egy öreg, 133 km hosszú, 40 m széles öntözőcsatorna a spanyolországi Castejón de Monegros 
önkormányzat területén.  

A csatorna egy szakaszán a repedezések és szivárgások javítására a gyors és könnyű kivitelezhetősége, tartóssága, nagy 
teherbírása és vízzáró képessége miatt a CC5TM-t alkalmazták.

Összesen 1000 m2 anyagot szállítottak a helyszínre, darut és tekercstartó szerkezetet alkalmaztak a letekercseléshez. A területet 
a törmeléktől megtisztították, a CC5TM-t a csatorna teljes szélességében keresztirányba fektették. A rétegek közt a vízzáró 
csatlakozást hőhegesztéssel biztosították. 

A CC rétegek vízzárást biztosító hőhegesztéssel illeszthetőek

Hilti illesztőszeggel rögzített CC rétegekA kötés idejére deszkákkal leterhelt illesztések 
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