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A Concrete Canvas® GCCM* (CC) alkalmazásához többnyire nem szükséges szakértő kivitelező. Amennyiben az útmutatókat
követve a megfelelő eszközökkel végzik a kivitelezést, a CC-vel a munkavégzés gyors és egyszerű. 
Porveszély! Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést! Tájékozódjon a CC Biztonsági adatlapból. 

A kivitelezés során kövesse a technológia négy egyszerű lépését: 
1. Terítés - 2. Rögzítés - 3. Vízkezelés - 4. Illesztés

Projektenként különböző lehet az eszközigény, de az alábbi útmutató a munkák többségéhez megfelelő támpontot nyújt. 
A felsorolt eszközök bérelhetők vagy beszerezhetők a forgalmazótól is.
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Egy nagytekercs CC tömege körülbelül 1,5 tonna. 
Ennek megfelelően a kivitelezés helyszíne alkalmas kell legyen
ekkora tömegű teher mozgatásához, teríték előkészítéshez.

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

Lerakodás
Amennyiben az áru nem darus vagy emelőhátfalas 
járművön érkezik, a teher lerakásához alkalmas
rakodóeszközre van szükség. 

2 tonnás,  villás
 targonca
(vagy hasonló)

Letekercselés
A CC nagytekercseket általában a helyszínen
összeállított, 2 t-ra méretezett letekercselőről terítik, 
a geoszintetikus anyagokhoz terítéséhez hasonlóan.

2 tonnás
letekercselő

Vágás
   (Kis projektek

< 100 m2)

A CC kézi eszközökkel vágható. Mivel a cement kiveszi 
a penge élét, ezért a vágáshoz cserélhető, törhető 
pengéjű vagy eldobható kések ajánlottak.

Törhető pengés
sniccer

Vágás                                             
(Nagy projektek 

> 100 m2)

Nagyszámú vágást igénylő, nagyobb projektek
esetében különböző sarokcsiszolók, betonvágók aján-
lottak.

Sarokcsiszoló /
korongvágó    
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A terítést követően a CC-t a talajhoz, felülethez rögzíteni kell,
hogy a felhasználás alatt ne mozduljon el. A felülettől függően
az alábbi rögzítő elemek alkalmazhatóak. SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

Talajra 
(pl föld,

sóderágy
stb.)

A CC-t a terítés teljes hosszában és az illesztések
mentén is, egyenletes távolságokban kampós
cövekekkel kell rögzíteni. A CC-t a külső élek mentén
(pl. árokvállon, töltéskoronán) a projekttől függő
mélységű árkolásos talajterheléssel is rögzíteni kell, az 
ágyazat előkészítésekor kiásott árokban.

Fém, kampós
cövek    

(Horganyzott vagy 
rozsdamentes acél ajánlott)

Nagykalapács

Betonhoz
vagy köves 

altalajra

Beton infrastruktúrák felújításakor a CC-t kereskedelmi
forgalomban kapható és minimum 15 mm átmérőjű
alátétekkel felszerelt beton csavarokkal, horgonyokkal,
belőhető szögekkel kell rögzíteni. A rögzítési
távolságok projektfüggőek. A rögzítéshez a megfelelő
szerszámokra is szükség van.

Rögzítő
eszközök

(Pl. horgonyok, dűbelek,
min. 15 mm-es alátéttel)

Szögbelövő 
(Például: Hilti DX)

*Geosynthetic Cementitious Composite Mat

Concrete Canvas® betonpaplan kivitelezéshez szükséges eszközök listája

VAGY 

VAGY

ESZKÖZÖK
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A terítést és rögzítést követően a CC vízkezelését ténylegesen 
el kell végezni. Nem elegendő csapadékvízre hagyatkozni!
Részletekhez tekintse át a CC Vízkezelési útmutatót.

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

Hálózati 
vízről

A leterített CC tömege minimum felének megfelelő 
mennyiségű vízre és a víz kijuttatásához szükséges 
eszközökre van szükség.

Hálózati víz

(Ajánlott a szórófej)

Víztartályból Amennyiben hálózati víz nem érhető el, víztartály is
alkalmazható. 

Víztartály

Szivattyú

(Ajánlott a szórófej)

4.
  I

L
L

E
S

Z
T

É
S

A CC rétegeket általában a víz folyásával megegyező irányban,
100 mm átlapolással, az alábbiakban leírt módon illesztik. Az
illesztések projektspecifikusak, különböző erősségű mechanikai
kötést illetve vízzárást biztosítanak.

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

Csavarozás

A legtöbb felhasználás esetében gyorsan és könnyen 
alkalmazható. Megfelelő mechanikai szilárdságot, de 
korlátozottan vízzáró illesztést ad. A csavarokat 
egymástól 200 mm-re, a CC szélétől 30-50 mm-re kell 
behajtani. 

Táras
csavarbehajtó

Betölthető csavar

Tömítő -
ragasztás

Olyan alkalmazások esetében ahol igény a magas 
vízzáró képesség, a CC rétegek tömítő-ragasztóval 
köthetőek. 
Ez kivitelezhető egy 8 mm-es ragasztócsíkkal és 
csavarozással vagy csavarozás nélkül két 8 mm-es 
ragasztócsík felhordásával. 

Kinyomópisztoly

Tömítő-ragasztó 
tubus               

Habarcsolás

Olyan alkalmazásoknál, ahol a CC betonfelületen 
végződik (pl. homlokfal), továbbá erős és jó 
vízzáró illesztés szükséges, az átlapolt illesztés felső 
éle mentén cementhabarcsos kötés is alkalmazható. 

Habarcskeverék

V-profilú spakli 

Hőkötés /
hőhegesztés

Olyan alkalmazásokhoz, ahol különösen vízzáró réteg 
szükséges. Az illesztés kézi eszközökkel vagy műanyag
hegesztő automata alkalmazásával köthető. Utóbbival 
1-1,5 m/perc hegesztési sebesség is elérhető. 

Műanyag-
hegesztő      

(Leister Twinny S vagy T)

VAGY

VAGY

VAGY

VAGY

Locsolócső

Locsolócső


