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A Concrete Canvas® cementkeverékkel töltött kompozit geoszintetikus szőnyeg forradalmian új építőipari 
termékcsalád. A flexibilis, speciális cementkeverékkel impregnált 3D-s szövet hidratálása után  vékony, tartós, 
nagy terhelhetőségű víz- és tűzálló kéregbetonná szilárdul. Lényegében, feltekercselt nyers beton. A Concrete 
Canvas® (CC) alkalmas rézsűk, kifolyások, túlfolyók, töltéskoronák erózióvédelemében tartós, strapabíró felület 
kialakítására. Hagyományos beton megoldások helyett alkalmazható, ahol az erős vízáramlás, szárazság, vagy 
gyenge talajállékonyság miatt a növényzettel borított rézsű nem elegendő.

Ez az útmutató a megrendelők, tervezők, kivitelezők számára nyújt hasznos információkat a CC -ről, valamint 
áttekintést ad a betonpaplan rézsűvédelemben  alkalmazható kivitelezési megoldásokról.  A CC sokoldalúságának 
következményeként ezen útmutató nem terjed ki minden részletre, csak iránymutató jellegű.

A CC kiírása vagy vásárlása előtt megfontolandó lényeges kérdések:

Rézsűvédelem vagy rézsűstabilizálás a feladat?

Rézsűvédelemben a rézsű stabil, de felülete erózióra 
hajlamos. Erózió jellemzően laza talajszerkezeteknél, 
vagy csapadék hatására fordul elő, destabilizálva a lejtőt.  

Rézsűstabilizálásról beszélünk, ha a rézsű tömege nem 
stabil, és rétegcsúszály kockázata áll fenn. Ezt kiválthatja 
talajvíz, vagy föld vibrációs hatás. Hagyományos 
megoldás a horgonyokkal, hálóval és lőtt betonnal való 
struktúrális megerősítés. A CC számos esetben 
helyettesítheti a lőtt beton szerkezetet, de a kivitelezés 
megtervezésében geotechnikai mérnökre van szükség.    

Csapadék okozta 
felületi megcsúszás

Talajvíz vagy felületi 
terhelés okozta
csúszás

Ez az útmutató rézsűvédelmi megoldásokra fókuszál, 
de a bemutatott megoldások többsége rézsűstabilizáláshoz is alkalmazható.

Rézsűvédelem Rézsűstabilizálás

Rézsűvédelmi és stabilizálási projekt, Karapiro vízmosás, Új-ZélandRézsűvédelmi projekt, Alcobendas alagút állomás, Spanyolország
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Milyen vastagságú CC-t válasszon?

A CC a CC5TM, CC8TM és CC13TM elnevezéseknek megfelelően 5, 8, és 13 mm vastagságban készül. 

• Rézsűvédelemben a CC5TM a leggyakrabban alkalmazott változat, a csapadékokból eredő felszíni víz okozta 
eróziók megelőzésére szinte minden esetben kiváló megoldás.

• A CC8TM -et azokban az esetekben javasoljuk, ahol a természetes felszíni vizek mellett további vízmozgások is 
megjelennek, mint például kifolyókból, túlfolyókból, és az áramlási sebesség nem haladja meg a 8,6 m/s -ot.

• A CC13TM -t akkor javasoljuk, ha a felület törmelékáramlásnak, sodrásnak vagy 8,6 m/s-nál magasabb 
sebességű vízáramlásnak van kitéve.

Milyen kiszerelésben?

A CC 1.5-1.6 t súlyú nagytekercsekben, és kézben hordozható, 60-70 kg súlyú kistekercsekben kapható. Olyan 
területen, ahol a nehéz terhek emelése nem megoldható, vagy gépmozgáshoz nincs elegendő hely, a kézben 
szállítható kistekercseket kell alkalmazni.

Milyen irányú elhelyzéssel?

Szokványos megoldás a CC függőleges irányú (longitúdinális) fektetése, mely a leggyorsabb kivitelezést biztosítja, 
valamint lehetővé teszi minden tekercs rézsűkoronán való rögzítését. Keresztirányú fektetésben az illesztések 
átlapolását a víz folyási irányának megfelelően kell  kialakítani.

CC Típus Vastagság
(mm)

Tekercs szé-
lesség (m)

Száraz tömeg
(kg/m2)

Kistekercs
lefedettség (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

CC Kistekercs

Keresztirányú terítés

CC Nagytekercs

Hosszirányú terítés
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Milyen rögzítési módszert válasszunk?

A CC-t a rézsű koronáján biztosra kell rögzíteni, majd a
rézsű mentén további rögzítésekkel, szükség esetén 
egyéb megoldásokkal lehet a felszínhez igazítani. 
Az alábbiakban különböző felületekre, talajokra 
alkalmazható rögzítési példákat mutatunk be.

Rögzítés a koronán 
cövekekkel és 
talajterheléssel.

Felület rögzítése 
cövekekkel

Rögzítés talaj felületekhez: A CC talajhoz rögzíthető cövekeléssel, árkolásos talajterheléssel, szögekkel, 
árkolással. A koronán rögzítéshez leggyakrabban a cövekelés és árkolás kombinációját alkalmazzák. A cövekek
hosszúsága és elhelyezési távolságuk a húzóerő alapján határozható meg, de alapvetően a rézsűkoronán minden 
illesztésnél javasolt a rögzítés. Az alámosódás elkerüléséhez lényeges a koronán a CC és a talaj közöti 
vízbeszivárgás megelőzése. Hatékony megoldás a felső szél talajterheléses beásása, mely egyben megfelelő 
talajhoz illeszkedést és átvezetést is biztosít.

Beton felülethez: A CC betonfelületekhez rögzítéséhez a hagyományos betonhoz használt kötőelemek, mint például 
önmetsző betoncsavarok, dűbelek, menetesszárak, és betonszögek is alkalmazhatóak. A kihúzódás megelőzéséhez 
fontos a csavarfej és alátétek méretének megfelelő megválasztása. 

50mm
HILTI X-C47
30MM-ES ALÁTÉT

CONCRETE CANVAS RÉTEG

6MM TÖMÍTŐCSÍK
SIKA FLEX 1A BETON

HOMLOKLEMEZ

TALAJ

Betonnal épített árkolással rögzített CC rézsűkoronán

Homloklemezhez Hilti szöggel rögzített CC ábrája

A rézsűkoronán cövekekkel és árkolásos talajterheléssel rögzített CC

Betoncsavarral rögzített CC
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Kő felülethez: Köves talajban a CC horgonyokkal rögzíthető. A horgonyok típusa száma a kihúzóerő függvényében 
számolandó. Feszültségcsúcsok elkerüléséhez lényeges a horgonyfej kialakítása. Tipikus a 15 mm-es fejátmérő és 
akár 15 cm átmérőjű alátétlemez. A nagyobb méretű horgonylemez ahol lehet legyen kör alakú, vagy sarkaiban 
lekerekített. 

Milyen illesztési módszert válasszunk?

Az átlapolások illesztéséhez és rögzítéséhez alkalmazott eljárást a projekt terhelési és vízzárási  igényeinek 
megfelelően kell megválasztani . A CC legtöbb rézsűvédelmi alkalmazásában  a csavarkötés megfelelő mechanikai 
kötést és vízzárást biztosít. A kötést javasjuk acélcsavarokkal, az átlapolás mentén, 200 mm távolságokban  
kialakítani. A csavarokat a tekercs szélétől 30-50 mm távolságban, a vízkezelést előtt vagy közvetlenül utána kell 
behajtani. Így a CC-n belül a cement a csavarfejet beágyazva köt meg. 
További rögzítéstípusokhoz kérjük, tekintse meg az Illesztés és Rögzítés c. útmutatót. 

Magasabb vízzárás igénye esetén az átlapolások mentén a csavarrögzítés előtt felvitt tömítőpaszta alkalmazható. 
Amennyiben csavarozás nem alkalmazható, például geomembránra fektetés esetében, a rétegek ragasztó-tömítővel, 
vagy cementhabarcsos kötéssel illeszthetők.

Betoncsavarral rögzített CC Horgony és lekerekített sarkú horgonylemez

Csavarozott illesztések

Tömítőpasztán 
keresztül futó csavar

30-50mm

200mm

100mm
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1. Terület előkészítése

A CC felveszi a burkolt felület felszíni alakzatát. Nagyon 
változó, hullámos, rögös felületnél a CC és a felület 
közötti hézagok, üregek lecsökkentéséhez javasoljuk a 
felület egyengetését. Ahol ez nem lehetséges, megfelelő 
és sűrű rögzítésekkel lehet a CC-t a felülethez illesztve 
rögzíteni. A legjobb eredményhez javasolt a laza talaj, a 
növényzet illetve kiálló kövek elbontása.

2. CC fektetése és rögzítése 

Leggyorsabban és legkönnyebben letekercselő szerkezetről  
nagytekercsből letekerve fektethető a CC. Ha nehéz 
emelőgép alkalmazására nincs lehetőség, kistekercsek 
használhatóak. A fektetés módja kis- és nagytekercsekből 
is ugyanaz. 

A CC fektetésekor ügyeljen rá, hogy a szövetszerkezetes 
felület nézzen felfelé, a PVC-vel bevont felület érintkezzen 
a talajjal. Hosszanti fektetésnél a CC-t először rögzítse 
a rézsűkoronán, csak utána görgesse le a tekercset a 
rézsű mentén.

3. Elhelyezés és szelvény kialakítása

Az egymást követő rétegek elhelyezésénél legalább 
100mm átlapolást alkalmazzon, keresztirányú fektetésnél a 
víz folyásával megegyező irányban. Szükséges lehet a CC 
felülethez igazítása és rögzítése a felszínhez alakításhoz 
illetve további felszíni megerősítéshez.  Ahol megoldható, 
javasolt a CC-t az átlapolások mentén rögzíteni, az alsó 
réteget az átlapolás előtt áztatni. 

4. Vízkezelés

Az illesztés és rögzítés után a hidratáláshoz 
áztassa-locsolja vízzel a CC-t. Addig áztassa a felületet, 
amíg a locsolás után néhány perccel is vizesnek érzi 
azt. A CC nem locsolható túl, ezért is mindig javasolt a 
vízfölösleg. A vízkezeléshez a CC anyagsúly 50%-nak 
megfelelő mennyiségű víz szükséges. 1 óra elteltével 
locsolja újra a CC-t: ha CC5TM-t fektet, meredek felületet 
burkol, vagy meleg időben teríti. Biztosítsa az átlapolt 
és a talajterheléssel rögíztett felületek vízkezelését. A 
hidratáláshoz ne hagyatkozzon csapadékvízre. 

Kivitelezés lépései

1

2

3

4



5. A CC rétegek összekötése

Leggyorsabban és legegyszerűbben 200 mm-es 
távközökben behajtott acélcsarokkal rögzítheti  az 
átlapolásokat. A csatlakozás vízzárása,  a csavarozást 
megelőzően az átlapolt felületek közé felvitt 
ragasztó-tömítővel is növelhető. 
Illesztési megoldásokról bővebb információ az Illesztés 
és rögzítés útmutatóban található.  

6. Kötés

Vízkezelést követően a CC még 1-2 óráig alakítható. 
Melegben ez a megmunkálhatósági idő csökkenhet. A 
CC 24 órán belül eléri 28 napos szilárdsági mutatóinak 
80 %-át, és használatra kész.

7. Karbantartás

Megfelelő környezetben a CC egy idő után természetes 
“zöld” kinézetű lesz, és ezzel beilleszkedik a környez-
etébe. Igény esetén a felülete megfelelő falfestékkel 
festhető.

5

6

7
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