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A Concrete Canvas® cementkeverékkel impregnált kompozit geoszintetikus szőnyeg egy forradalmian új építőipari 
termékcsalád. A flexibilis, speciális cementkeverékkel töltött szövetszerkezet hidratálása után egy vékony, rendkívül 
tartós, nagy terhelhetőségű víz- és tűzálló kéregbetonná szilárdul. Lényegében, feltekercselt nyers beton. Ez az 
útmutató a megrendelők, tervezők, kivitelezők számára nyújt hasznos információkat a Concrete Canvas® (CC)-ről, 
áttekintést ad az illesztési és rögzítési módszereiről. A CC sokoldalúságának következményeként nem terjed ki 
minden részletre, csak iránymutató jellegű.

A még nem kötött CC vágása

A CC a vízkezelése és kötése előtt sniccerrel vágható. A töltőanyag esetleges kiszóródása miatt a vágási szélen 
ajánlatos 15-20 mm ráhagyás. Nagyobb projekteknél, nagy mennyiségű vágáshoz alkalmazhat sarokcsiszolót, 
betonvágót vagy szövetvágót.

Kikeményedett CC vágása

Megkötött CC vágásához a hagyományos beton vágására alkalmas eszközöket használhat. Nagy pontossági 
igény esetén, a CC vízvágóval is szabható.

A Concrete Canvas® vágása

CC szabása motoros betonvágóvalCC vágása törhető pengéjű késsel

Vízvágóval szabott CCCC vágása sarokcsiszolóval
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Talaj felületekhez

Cövekek: Horganyzott fém kampós cövekek a forgalmazótól 250 és 
300 mm méretben szerezhetők be. Más forrásból származó cövek 
a CC átszúrásához legyen elég hegyes, a fej  kialakítása olyan, 
ami megfelelően leszorítja a CC felületét. A cövekek hosszúságát és 
letűzési távolságot a talajtól és az alkalmazástól függően kell 
megválasztani. Ahol lehet, az illesztéseket is cövekelni kell, hogy az 
átlapolódó rétegek együtt rögzüljenek.

Árkolásos talajterhelés: A CC széleinek betemetése hatékony és 
biztonságos rögzítési módszer felszíni alkalmazásoknál, mint például 
árok-vállakon, vagy rézsűk koronáján. Ahol lehet a cövekeléssel 
együtt kell alkalmazni. Meggátolja a felszíni víz alámosását, 
biztosítja a szélek rendezett lezárását. Ezért mindenhol, ahol 
lehetséges, javasoljuk a szélek rögzítéséhez.

Talajszegek / horgonyok: Nagy terheléseknél, vagy laza 
állékonyságú talajoknál rézsűvédelemben, rézsűstabilizálásban, 
illetve nagy áramlási sebességeknél árkokban a CC 
talajszögelése, horgonyzása ajánlott. A horgony-mandzsetta 
ahol lehet, legyen kör alakú, de legalább a sarkai legyenek 
lekerekítve. A rögzítést, horgonyzást méretezni kell.

Beton felületekhez

Habarcs: Beton szerkezetekhez, mint például homlokfalak, beton-
lemezek, a CC habarccsal is rögzíthető és szigetelhető. A legtöbb 
cementhabarcs jól kötődik a CC szálszerkezetes felületéhez. 
Javasoljuk a habarcsot közvetlenül a vízkezelés után használni, vagy 
ha már megkötött a CC, akkor felületének nedvesítése mellett. 

Falazati rögzítők (betonszegek, csavarok): Sokfajta hagyományos 
rögzítő elem, mint például csavarok, dűbelek, feszítő horgonyok, Hilti 
szögek alkalmazhatóak a CC beton falazatokhoz való rögzítéséhez. 
Az átszakadások megelőzéséhez minimum 15mm-es fej vagy 
alátétek használata javasolt.

Kő felületekhez

Csavarok: Kemény vagy köves közegeknél a húzóerő igények 
figyelembevételével kell a csavar típusát és mennyiségét 
megválasztani. A csavarfej kialakítása szintén lényeges az 
igénybevételi erőkoncentrációk miatt. 15 - 150 mm-es átmérővel
javasoljuk.

CC rögzítése más anyagokhoz
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Átlapolt kötés

Ez az illesztés a CC legtöbb felhasználásánál, a rétegek minimum 100 mm átlapolásával alkalmazható.  
Erózióvédelmi alkalmazásokban az átlapolást a víz folyási irányának figyelembe vételével kell kialakítani. Vágott 
élek illesztése esetén az anyagot vissza lehet hajtani, ez védi az éleket, növeli a szigetelő képességet. 
Fontos: az átlapoláskor az alsó réteget rögzítés előtt vízkezelni kell!

Az átlapolt rétegek egymáshoz rögzítésére az alábbi megoldásokat javasoljuk:

Concrete Canvas® rétegek egymáshoz rögzítése

Csavarozott átfedés Csavarozott, visszahajtott illesztés

Gyártási él Gyártási él Vágott szél

30-50mm
30-50mm

200mm200mm

100mm100mm

Fém felületekhez

Kapcsok: Fonatokhoz, hálókhoz, gabionhoz, kerítéshez való 
rögzítésére több fajta manuálisan vagy elektromos szerszámmal 
tűzhető kapocs is alkalmas. A kapcsokat vízkezelés előtt kell rögzíteni.

Lemezcsavarok: A betonpaplan fémlemezekhez önmetsző 
csavarokkal rögzíthető. Átszakadás megelőzésére alátét  
alkalmazható.

Fa felületekhez

Csavarok / tűzőkapcsok / szegek / ragasztó: Változatos 
lehetőségek vannak a CC rögzítésére olyan anyagokhoz is, mint 
például a fa. A betonpaplan kötetlen állapotban úgy viselkedik, 
mint egy vastag geotextilia, rögzíthető csavarral, kapcsokkal, 
szegekkel vagy ragasztóval.
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Csavarozás

A legtöbb felhasználás esetében alkalmazható, megfelelő mechanikai szilárdságot, de korlátozottan vízzáró illesztést 
biztosít. A csavarokat egymástól 200 mm-re, a CC szélétől 30-50 mm-re kell behajtani. Közvetlenül vízkezelés után, 
de még szilárdulás előtt kell csavarozni, (körülbelül 1-2 óra a szilárdulási idő), így a csavar szára bekötődik a 
betonba. Ezért fontos, hogy a csavar teljesen be legyen hajtva, és legalább olyan hosszú legyen, mint az 
illesztés vastagsága. Csavarbehajtó gyors megoldást biztosít, acélcsavar-készlet a forgalmazótól is beszerezhető.

Csavarozás és tömítés

Nagyfokú vízzárási igény esetén a CC rétegek kinyomópisztollyal felhordott tömítő-ragasztóval illeszthetőek. A
megfelelő szigetelés egy körülbelü 8 mm széles csíkban felvitt tömítéssel, valamint, ahol lehetséges, a tömítő 
csíkon keresztülmenő csavarozással érhető el. Tömítő-ragasztó a forgalmazó ajánlása alapján szerezhető be.

A tömítésen 
keresztülfutó csavar.

30-50mm

CC rögzítése automata csavarbehajtóval Betölhető acélcsavar

100mm

200mm

Tömítésen keresztülfutó csavarozás Tömítőpaszta felvitele kinyomópisztollyal
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Tömítő-ragasztó

Olyan esetekben, ahol csavarozás nem alkalmazható, például a CC kemény beton alapra, vagy geomembránokra 
fektetésekor, tömítő-ragasztó paszta alkalmazható. A paszta az átlapolódó felületek között két csíkban vihető fel.
Fontos az átlapolás alatti réteg tömítőpaszta felvitele előtti vízkezelése, valamint az illesztett felületek ragasztás 
utáni összenyomása.

100mm100mm

Tömítés ábrája összenyomás utánKettős ragasztó csíkkal tömített CC rétegek

8 mm-es ragasztó csík 
körülbelül 10-15 mm-re 
a CC szélétől

Második 8 mm-es csík körülbelül 10-15 
mm-re a CC szélétől

Kettős ragasztó csík

A szilárdsági és szigetelési adatok kettős, a CC szélektől körülbelül 10-15 mm-re, 8 mm-es csíkban felvitt Everbuild 
Clearfix tömítés alkalmazásán alapulnak. A tömítés a kettős csíktól eltérő más mintázatban is felvihető, de úgy, 
hogy a folyamatosságot és a 100 gr/m fedést biztosítsa.

Cementhabarcs

Olyan alkalmazásoknál, ahol a CC beton felületen végződik, vagy nagyon erős és jó vízzáró illesztés szükséges, az 
átlapolt illesztés felső éle mentén cementhabarcsos kötés alkalmazható. A habarcs kézi szerszámmal vagy szórófejjel 
is felvihető. A habarcsos illesztés vastagságát a CC Habarcskötés útmutatóban leírtak szerint kell meghatározni.

Hordozható betonfröcskölő eszközzel felvitt habarcsKézi szerszámmal felvitt habarcskötés

Hullám mintázatban felvitt tömítésKettős tömítő csík
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Műanyaghegesztés

Ahol nagy szilárdságú és a legmagasabb szintű vízzárás szükséges az illesztés kézi, vagy automata 
műanyaghegesztővel köthető. Berendezés a forgalmazótól is bérelhető. 

Továbbiak

A CC képlékenysége azt is jelenti, hogy az illesztéséhez, tömítéséhez, rögzítéséhez számos, a kereskedelemben 
kapható termék választható. A részletezett 5 illesztés és rögzítés a kivitelezések döntő többségében alkalmazható, 
ezen útmutató végén táblázatban foglaltuk össze jellemzőiket. 
Két további illesztést az alábbiakban mutatunk be.

Rögzítés horganyzott előfúrt lemezcsíkkalRögzítés szorító-csíkkal

Kézi műanyaghegesztő berendezésMűanyaghegesztő automata

Az átfedések vízkezelése

Előfordulhat, hogy az átlapolás alsó rétegét a rögzítés előtt nem lehet vízkezelni. Általánosan ez nem ajánlott, 
hiszen az átlapolás alsó rétege ez esetben csak részlegesen hidratálódik, azonban bizonyos esetekben elfogadható. 
Például, ha az alkalmazásból adódóan az illesztést folyamatosan víz éri, a rétegek közé beszivárgó víz az alsó 
réteget lassan hidratálja.

Kérjük, ne feledje, hogy ezekben az esetekben, a kötés szilárdsága kérdéses lehet. Például, a csavarozott 
illesztés a csavarfej alatti réteg kötésének erősségétől függ, így a rövidtávú szilárdsága jelentősen alacsonyabb 
lehet mindaddig, amíg a teljes hidratáció végbe nem megy. Az elővízkezelés előnye az is, hogy a tömítőanyag 
felvitele előtti vízkezelés a réteg felületén esetleg lerakódott cementport lemossa, így a tömítő anyag tisztább 
felületre kerül. Ha az illesztés alsó rétege nem kap külön vízkezelést, az illesztés szilárdsági mutatói a megadott 
értékeknél 30-40%-al alacsonyabbak lehetnek.



Összehasonlító táblázat

SZILÁRDSÁG* VÍZZÁRÁS* Gyorsa-
ság

Jártas-
ság

Szükséges 
eszközök

Mikor 
alkalmazandó

JAVASLAT

Csavarozott 
(átfedés)

●●●○○ ●○○○○ Gyors *
Automata 

csavarbehajtó

Leggyakrabban, 
az esetek 
95%-ban 

alkalmazott 
illesztés

200 mm-es 
távolságokban, 

automata behajtóval 
becsavart 23-30 mm-es 

acélcsavarok

Csavarozott 
és tömített 
(átfedés)

●●●○○ ●●○○○ Közepes *

Automata 
csavarbehajtó 
és kinyomó-

pisztoly

Bizonyos szintű 
vízzáró 

képesség
igénye 

esetében

200 mm-es távokban 
becsavart 23-30 mm-es 
acélcsavarok. Everbuild 

Clearfix tömítővel 
szigetelve

Tömítő-
ragasztó 
(átfedés)

●●●○○ ●●●○○ Közepes * Kinyomó-
pisztoly

Ahol a CC alatti
beton felület 

vagy membrán 
miatt csavarozás 

nem 
alkalmazható

Tömítő-ragasztó paszta 
csíkkal szigetelve

Habarcs 
(átfedés)

●●●●○ ●●●●○ Lassú **

Kőműves-
kanál / 

Habarcs-
szóró

Tömítő-ragasztó 
alternatívája,

erős és magas 
vízzáró 

képességű 
illesztés

A Habarcskötés c. 
útmutató szerinti 

vastagságban felvitt, CC 
specifikus habarcsos 

illesztés

Hegesztés 
(összeillesztett 

alsó

felüleletek)

●●●●● ●●●●● Gyors ***
Műanyag 

hegesztő és 
áramforrás

Nagyon erős, 
és a CC-vel

egyező vízzáró 
képességű 

illesztés

Leister Twinny T vagy S 
típusú automata 

hegesztő 
alkalmazásával 

(T: adatgyűjtő funkció) 

KIVITELEZÉS

* Az illesztések szilárdságára és vízzáró képességére vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek. Az illesztés minősége a kivitelezés minőségének és az 
alkalmazási körülmények függvényében változhat. Szilárdsági adat a laboratóriumi körülmények között végrehajtott szakítószilárdsági vizsgálat mérési 
értékei alapján.

(1400 N/m)

(1700) N/m

(1700) N/m

(2000) N/m

(2900) N/m

© Concrete Canvas Ltd. 2015
Az itt leírt információ térítésmentesen elérhető, legjobb tudásunk szerinti. Azonban mivel a tájékoztató anyag és a termékek felhasználásának körülményei, feltételei és módja változó lehet, és mindez hatáskörünkön kívül esik, se kifejezett, se hallgatólagos garanciát nem vállalunk értékesíthetőségükre, alkalmazhatóságukra, egyéb 
kritériumaira, vagy a szabadalom megsértésére vonatkozólag, továbbá nem vállalunk felelősséget az információs anyag és a termékek felhasználásáért, vagy az abból eredőekre.Szabadalom és védjegy információk a http://www.concretecanvas.com/patent-and-trademark-info/ oldalon találhatóak

www.betonpaplan.huinfo@betonpaplan.hu+36 21 262 0730 www
®

Jártassági igény:
* - Alacsony
** - Közepes
*** - Magas


