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A Concrete Canvas® (CC) kiválóan alkalmas az elöregedett vagy tönkrement betonfelületek hatékony 
felújítására, tartós, strapabíró fedőréteg kialakítására. A CC-t repedezett, töredezett beton felületek 
felújításához alkalmazzuk, amikor azok állapota sokrétű javítást, vagy teljes cserét kívánna meg.

Ez az útmutató a megrendelők, tervezők, kivitelezők számára nyújt hasznos információkat a CC -ről, 
valamint bemutatja a betonfelületek felújításához szükséges CC megoldásokat. A CC sokoldalúságának 
következményeként ezen útmutató nem terjed ki minden részletre, csak iránymutató jellegű.

A CC kiírása vagy vásárlása előtt megfontolandó lényeges kérdések:

Milyen vastagságú CC-t válasszon?

A CC a CC5TM, CC8TM és CC13TM elnevezéseknek megfelelően 5, 8, és 13 mm vastagságban készül.
• Azoknál a javítási munkáknál, ahol a felújított felületen nem várható rendszeres forgalom (például karbantartók) a 

CC5TM -t javasoljuk alkalmazni. 
• A CC8TM és CC13TM -at ajánljuk erős vízáramlásnak, sodrásnak kitett műtárgyfelületek javításához, vagy ahol a 

felületen jelentős forgalom várható.

Milyen kiszerelésben?

A CC 1,5-1,6 t súlyú nagytekercsekben, vagy kézben hordozható, 60-70 kg súlyú kistekercsekben kapható. A 
leggyorsabb kivitelezés letekercselő szerkezet alkalmazásával, nagytekercsekkel érhető el. Olyan területen, ahol 
nehéz terhek emelése nem megoldható, vagy gépmozgáshoz nincs elegendő hely, a kézben szállítható 
kistekercseket kell alkalmazni. Az alábbi táblázat áttekintést ad a pontos méretekről:

Kistekercsek Nagytekercs

CC Típus Vastagság
(mm)

Tekercs szé-
lesség (m)

Száraz  tömeg
(kg/m2)

Kistekercs le-
fedettség (m2)

Kistekercs 
hossz (m)

Nagytekercs 
lefedettség (m2)

Nagytekercs 
hossz  (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
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Milyen rögzítést alkalmazzunk?

Simított, tömör talajfelületek (pédául: öntött beton, előregyártott betonelemek, aszfalt felület) burkolásakor a CC-t 
erősen és szilárdan kell a talajhoz rögzíteni, ezzel is csökkentve a száradási zsugorodás lehetséges hatásait. A CC 
végződéseit legbiztonságosabban árkolásos beton terheléssel lehet rögzíteni. Ahol ez nem alkalmazható, betonszögek, 
dűbelek, betoncsavarok alkalmazhatóak.

A rögzítési helyek megállapításához kövesse az alábbi javaslatokat:t:

1. A CC szabad végeit minden esetben rögzíteni kell

2. Konkáv profilváltozásnál közbenső rögzítésre van szükség, ha a törés távolsága a következő rögzítéstől mérve 
nagyobb, mint 5 méter. A rögzítés a törésvonaltól legyen 100 mm-en belül.

Betonszöggel rögzített CCÖnött beton szegéllyel lezárt CC

Szabad végződés Szabad végződés

100mm

Rögzítés
betonszöggel

Javított betonfelület / talajÖntött beton-
terheléses rögzítés

CC Layer

1. ábra Nagy méretű betonfelület hosszú és folytonos burkolásának egy tipikus ábrája. Ahol rögzíteni 
szükséges, ott vagy öntött beton árkolás vagy betonszögekkel való rögzítés alkalmazható.
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X ≥ 5m

X ≥ 5m X ≥ 5m

X < 5m

X ≥ 5m X ≥ 5m

X ≥ 5m

2.1 ábra Rögzítés csak 
a szabad végeken

2.2 ábra  Fenék ≥ 5m
Rögzítés 100mm-re a 
konkáv hajlástól.

Konkáv
profilváltozás

2.3 ábra  Oldal ≥ 5m 
Rögzítés 100mm-re a 
konkáv hajlástól.

2.4 ábra 
Oldal és fenék ≥ 5m
Rögzítés 100mm-en belül 
a konkáv hajlat mindkét 
oldalán.
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Rögzítési előírások

• A CC-t árkolásos öntött beton terheléssel, vagy az alábbiak szerint mindig rögzíteni kell:
• A rögzítő elemek szára legyen Ø>3mm, az alátét Ø>16mm.
• Adott vastagságú CC-hez minimum szügséges rögzítések számát táblázatban foglaltuk össze.
• Egy méternyi CC szakaszon fellépő össz. nyíróerő (Vrec/m) teherbírására nagyobb számú rögzítés lehet 

szükséges. Tájékozódjon a rögzítő elemeknek az adott betontípushoz meghatározott nyíróerő (Vrec) teherbírás 
gyártói adatairól. 

• A rögzítések 100 mm-re legyenek a CC végeitől, illetve a konkáv profil hajlatoktól.

A

A

B

B

100mm

100mm

3. ábra A záró élek és a konkáv hajlatok rögzítése magába kell foglalja az átlapolódó rétegek rögzítését 
is, az ábrán “A”-val jelölve. Az illesztett és a szabadon futó “B” szakaszon egyenlő távolságokban, 
különböző vastagságú CC-hez szükséges rögzítések számát a táblázat foglalja össze.

Adott projekt konszignáció meghatározásához kérje a forgalmazói műszaki vezetői szakvéleményt!
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Példa: Adott szélességű CC8TM-as rögzítése 20/25 (20 MPa) beton szerkezethez. 1 rögzítés kell a 100 mm-es átlapoláson keresztül, 
és minimum 7 a CC széltében. A választott rögzítő elem a gyártó által megadott nyíróerő teherbírása 20/25-ös (20 MPa) betonra: 2,2 
kN; a 2. tábla szerint az 1,1 m széles CC össz nyiróerő igénye 16 kN. Ebből számítva, a CC8 1,1 m szélességére: 16 kN/ 2,2 kN = 7,3 db 
rögzítés szükséges. A 7,3 felfelé kerekítve adja a 8 darab rögzítést: 1 az illesztésen keresztül, 7 pedig egyenlő közökben a CC8TM testén. (B).

Biztosítson elegendő rögzítést a legmagasabb áramlási sebességből adódó hidraulikus nyirróerő ellenében. 
Turbulens áramlások esetén további rögzítések lehetnek szükségesek.

Milyen illesztési módszert válasszunk?
A szomszédos CC rétegeket 100 mm-es, vízáramlás irányának megfelelő átlapolással kell fektetni. A rétegeket 
hosszanti irányban, vagy széltében hegesztéssel, habarcsolással, tömítő-ragasztóval, vagy betonhoz alkalmazott 
rögzítő elemekkel lehet egymáshoz rögzíteni. 
Beton felületek burkolásánál leggyakrabban a tömítő-ragasztó pasztás illesztést alkalmazzák. 

Rögzítések száma VREC/szélesség (Teljes CC 
szélességre jutó nyíróerő)(A) (B)

CC5TM 1 5 8 kN
CC8TM 1 7 16 kN

CC13TM 1 9 25 kN
Teljes profilszélesség <3.0m 

(CC5, CC8, CC13) 1 3 N/A

1. Tábla Minimum csavar darabszám és azok össz nyíróerő ellenállása. Biztosítson elegendő rögzítést a legmagasabb 
áramlási sebességből adódó hidraulikus nyiróerő ellenében (Manning érték = 0,011). Turbulens áramlások esetén 
további rögzítések lehetnek szükségesek.

VREC

 ≥ 16mm

 ≥ 3mm

Habarcskötés

Kettős csíkban felvitt tömítésBetoncsavarok

Műanyaghegesztő automata
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1. Felület előkészítése

A javítandó betonfelületet meg kell tisztítani, a meglazult 
talajt, köveket, betontörmeléket és növényzetet el kell 
távolítani, a nagyobb hézagokat (tipikusan az 50 mm-nél 
nagyobb repedések) habarccsal kell kitölteni. 

2. CC fektetése

Tekercselje le és fektesse a CC-t a javítandó felületre 
úgy, hogy a szövetszerkezetes felület nézzel felfelé, 
a PVC-vel fedett oldala pedig a talaj felé. Hajtsa, illessze 
a CC-t a sarkokba, ügyelve, hogy jól érintkezzen/ feküdjön 
fel a talajra, majd az illesztés után vágja megfelelő 
hosszra az anyagot.

3. Elhelyezés és rögzítés

Az egymást követő rétegeknél alkalmazzon legalább 100 
mm a víz folyásával megegyező irányú átlapolást.
Rögzítse a CC-t a fent részletezett útmutató szerint.

4. A rétegek összekötése

Javítási munkákban leggyakrabban tömítő-ragasztóval 
kötik egymáshoz az átlapolódó rétegeket. Ahol megold-
ható, az átlapolások alsó rétegét még az illesztés előtt 
vízkezelni kell. További illesztési megoldásokról bővebb 
információ a CC Illesztés és rögzítés c. alkalmazás
technikai útmutatóban található.

5. Vízkezelés

Az illesztés és rögzítés után a hidratáláshoz locsolja 
meg vízzel a CC-t. További részletek a Vízkezelési 
útmutatóban.

6. Kötés 

A CC a hidratálást követően 24 órán belül eléri 
szilárdságának 80%-át, és használatra kész.

Kivitelezés lépései

1

2

3

4

5


