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Vízzáró képesség : ●●●●○ 
Mechanikai erősség : ●●●●○

A Concrete Canvas® (CC) rétegek illeszthetőek és köthetőek 
átlapolással és az illesztés mentén cementhabarcs felhordással.

A Concrete Canvas® Ltd. “CC habarcs” néven gyárt a CC rétegek 
kötéséhez használható, a betonpaplan töltéséhez használt 
cementkeverékkel megegyező összetételű zsákos cementmixet. A 
habarcs elkészítéséhez a CC habarcsot 1:3 - 1:4 arányban kell 
vízzel keverni. 
A forgalmazó ajánlása alapján hazai cementkeverék is alkalmazható.

A habarcsolást közvetlenül a vízkezelés után kell alkalmazni. 
Győződjön meg, hogy az átlapolt alsó réteg valamint a teljes átlapolt 
felület megfelelően vízkezelt. A CC habarcs a CC-vel megegyezően 
köt, a kezdeti kötés 2 órán belül végbemegy.

A habarcsolást követően folytassa a vízkezelést ügyelve arra, hogy 
a habarcs kiomosdását kerültendő ne locsolja direkt vízsugárral az 
illesztést. Ha már megszilárdult CC-hez alkalmazza, a habarcs 
felhordása előtt nedvesítse a felületet. 

Javasolt minimum fedettség:

Megfelelő méretű és profilú spakli beszerezhető a forgalmazótól.  

Concrete Canvas® Habarcskötés

Az illesztésre felhordott CC habarcs

Habarcs simítása megfelelő profilú spaklival

Törölje le és távolítsa el a felesleges habarcsot

100 mm átfedéssel illesztett CC rétegek
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Száraz keverék 
súly / fm

Víz / fm 
(1:38)

Nedves keverék 
súly / fm.

Nedves keverék 
térf. / fm.

CC Típus kg (száraz) ml kg (nedves) cm3 (nedves)

CC5TM 0.25 66 0.32 212

CC8TM 0.55 145 0.69 466

CC13TM 1.4 368 1.77 1187

CC habarcs alkalmazási adatok:


