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Benefícios para o usuário do CC HydroTM

Principais propriedades do CC HydroTM

Solução tudo incluído

O que é?

O CC HydroTM combina a impermeabilidade de um revestimento de contenção 
com a proteção da estrutura e a durabilidade do concreto, reduzindo o tempo de 
instalação e simplifi cando a logística.
Sem necessidade de coberturas superiores
O CC HydroTM não necessita de uma cobertura de proteção superior.  Ele 
prescinde da necessidade de escavação adicional, do tratamento do material 
escavado contaminado e de ter que trazer caros materiais de preenchimento.
Mantém a capacidade volumétrica
O CC HydroTM pode ser instalado diretamente nos contornos existentes, sem 
perda da capacidade volumétrica em projetos de reforma, proporcionando 
importante economia de tempo e dinheiro. 
Custos reduzidos com a vida útil
O CC HydroTM acaba de maneira efi caz com vegetação, eliminando os gastos 
com a manutenção constante de sistemas cobertos com terra. Ele reduz também 
os gastos do fi m da vida útil associados ao tratamento de qualquer cobertura 
superior contaminada.

Alta impermeabilidade
O CC HydroTM tem excelente impermeabilidade e foi testado de forma 
independente segundo a norma BS-EN-1377, apresentando uma condutividade 
hidráulica superior a 1x10-12 m/s.
Durável
O CC HydroTM tem uma superfície com estrutura de concreto, que protege o 
revestimento de geomembrana contra perfurações, abrasão, intempérie, animais 
escavadores e degradação por raios UV.
Resistência a produtos químicos
O CC HydroTM comprovou ter uma excelente resistência a uma grande variedade 
de reagentes químicos, incluindo hidrocarbonetos, lodo digerido e lixiviados ácidos.
Juntas testáveis
O CC HydroTM incorpora uma tira de pvc com alta visibilidade, o que permite que 
a união térmica das juntas possa passar por um teste de pressão no local de 
maneira rápida e simples.  

Corte do CC HydroTM

Rolo grande do CC HydroTM

O CC HydroTM é um novo e revolucionário produto para contenção da Concrete 
Canvas Ltd. Ele combina a tecnologia de tecido impregnado de concreto da 
empresa com um revestimento de geo-membrana de alta impermeabilidade, 
reforçado e quimicamente resistente. A geo-membrana proporciona um 
revestimento de alto desempenho, com junta testável, para garantir a qualidade 
em aplicações de contenção.  O revestimento incorpora uma  tira de pvc com alta 
visibilidade, o que permite que a união térmica das juntas possa ser testada no 
local através do canal de ar de duas ou três vias.

O tecido fl exível impregnado de concreto endurece com a hidratação e proporciona 
uma proteção duradoura à geomembrana contra perfuração, abrasão, intempérie 
e degradação por raios UV.  Essa superfície com estrutura de concreto é efi ciente 
e prescinde da necessidade de uma cobertura superior de concreto, terra ou 
agregado, normalmente necessária com sistemas de revestimento convencionais.  
O CC HydroTM está disponível em 2 espessuras: CCH5TM e CCH8TM (5 e 8 mm) 
para uso em uma grande variedade de aplicações de contenção.
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Aplicações do CC HydroTM

Revestimento de diques

Revestimento de canais

Revestimento de lagoas

Outros

O CC HydroTM pode ser usado como um revestimento durável, resistente a produtos químicos e com alta impermeabilidade em aplicações de contenção 
secundárias.  Combinando a flexibilidade de uma geomembrana com a proteção da superfície com estrutura de concreto, o CC HydroTM pode ser 
usado no revestimento de taludes e diques em uma grande variedade de setores, incluindo petroquímico, digestão anaeróbica e rejeitos de mineração.  
Atualmente, a Concrete Canvas Ltd é fornecedora de 7 das 10 mais importantes empresas de óleo e gás no mundo.

O CC HydroTM pode ser desenrolado rapidamente e proporciona um revestimento de alta impermeabilidade para canais ou valas de drenagem, irrigação 
ou projetos hidrelétricos. Suas características de fluxo são similares às do concreto liso (Manning = 0,011) e a resistência à abrasão é superior ao dobro 
do concreto padrão (OPC).

O CC HydroTM é uma solução de contenção primária econômica para o revestimento de lagoas. Ele tem excelente resistência à perfuração, proteção 
contra os raios UV e longa durabilidade.

O CC HydroTM pode ser usado em uma grande variedade de aplicações de contenção, podendo ser usado em construções novas ou na reparação de 
infraestruturas existentes.**
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EN12467:2004
Concrete Canvas:
Placa de fi brocimento
NT
Placas grandes
Classe 1, Categoria A
Reação ao fogo B-s1, d0

 Propriedades do Concrete Canvas® GCCM antes da cura

 Outras informações

 Principais propriedades do Concrete Canvas® GCCM*  Propriedades do Concrete Canvas® GCCM após a cura

Cura
Tempo de trabalho   
1-2 horas, sujeito à temperatura ambiente
O CC alcançará 80% de resistência 24 horas após a hidratação.

Método de hidratação
Pulverize a superfície de fi bra com água por vários minutos, até ela fi car 
molhada. 

Pulverize o CC novamente após 1 hora se:
- For instalar o CC5TM

- For instalar em uma superfície íngreme ou vertical

Observações:

 - Recomenda-se sempre usar água em abundância. O CC pode ser curado em 
aplicações submersas ou com água do mar.

 - O CC deve ser hidratado completamente. Por exemplo, não conte com a 
água da chuva ou o derretimento de neve. 

 - Use um bico aspersor para conseguir o melhor resultado (consulte a lista de 
equipamentos da CC). Não use jato de água de alta pressão diretamente no 
CC, já que isso poderia formar um canal na superfície não curada. 

 - O CC tem um tempo de trabalho de 1-2 horas após a hidratação. Não deve 
haver movimentação ou tráfego sobre o CC depois que ele começar a curar. 

 - O tempo de trabalho será inferior em climas quentes e superior em climas 
muito frios.

 - O CC estará totalmente curado em 24 horas, mas continuará a ganhar 
resistência com o passar do tempo.

 - Se o CC não for molhado o sufi ciente ou secar nas primeiras 5 horas, a 
cura pode ser atrasada e a resistência reduzida. Se a cura for atrasada, 
evite tráfego no material e molhe-o novamente com água em abundância.

Consulte o Guia de hidratação do Concrete Canvas para obter informações 
sobre a instalação em baixas temperaturas ou em condições secas.

 - As Condições de temperatura baixa ocorrem quando a temperatura da superfície do solo estiver entre 
0 e 5°C e subindo, ou se estiver previsto que caia abaixo de 0°C nas 8 horas após a hidratação.

 - As Condições secas ocorrem quando houver uma ou várias das seguintes situações: temperatura do 
ar alta (>22ºC), vento (>12 km/h), luz solar direta forte ou baixa umidade (<70%)

Hidratado por imersão segundo com a ASTM D8030
Proporção de água/GCCM de 0,33

Desempenho mecânico
Uma resistência muito alta no início é uma característica fundamental do CC. A 
resistência e as características normais são:

Resistência à compressão segundo a BS EN 12390-3
Testes com uma mistura de cimento, a uma proporção de água/pó de 0,3, para 
equivaler à hidratação do GCCM por imersão.
24 horas (MPa) 50
28 dias (MPa) 80

Resistência à fl exão segundo a ASTM D8058 em 24 horas.
Modo (DM) Ruptura inicial (MPa) Ruptura fi nal (MPa)

CC5TM 4,0 >10,0

CC8TM 4,0 >6,0

CC13TM 4,0 >6,0

Movimento diferencial do solo▲

Tensão antes da falha do PVC (mín. 50 mm por uma largura de 1 m) >5%

Durabilidade no meio ambiente (vida útil mínima prevista de 
50 anos)
Teste de congelamento/descongelamento (ASTM C1185) ±20°C 200 ciclos
Teste de congelamento/descongelamento (BS EN 12467:2004) 
±50°C 100 ciclos
Teste de molhado/seco (BS EN 12467:2004) 50 ciclos
Teste de calor-chuva (BS EN 12467:2004) 50 ciclos
Impermeabilidade à água (BS EN 12467:2004) Aprovado**

Resistência a raízes (DD CEN/TS 14416:2005) Aprovado 

Resistência química (BS EN 14414)
- Ácido (pH 1,0) (56 dias de imersão a 50ºC) Aprovado
- Alcalino (pH 13,0) (56 dias de imersão a 50°C) Aprovado
- Hidrocarboneto (56 dias de imersão a 50ºC) Aprovado
- Resistência a sulfatos (28 dias de imersão a pH 7,2) Aprovado

Desempenho hidráulico
Cisalhamento e velocidade admissíveis CC8TM▲▲ (ASTM D-6460)
- Cisalhamento (Pa) 575
- Velocidade (m/s) 8,62

Resistência à abrasão (ASTM C-1353)
Aprox. 7,5 vezes superior a 17 MPa CPC (mm/1.000 ciclos) 0,15

Valor de Manning (ASTM D6460) n = 0,011

Outros
Resistência ao impacto de revestimentos de tubulação 
ASTM G13 (CC13TM somente) Aprovado
CO2 incorporado segundo a ISO 14040 e a EN 15804 55%
Economia baseada no CC8™ em relação ao concreto convencional 
(do berço ao portão)

Coefi ciente de Dilatação térmica
α (mm/mk) 0,012-0,015

Reação ao fogo; Certifi cação Euroclass B:
BS EN 13501-1:2007+A1:2009 B-s1, d0

Resistência à chama: MSHA ASTP-5011
Certifi cação Vertical e Horizontal Aprovado
▲Consulte o documento Movimento diferencial do solo do CC.
▲▲O produto excedeu as capacidades do teste de larga escala e não foi testado 
em relação a falhas. 
Para conseguir esses valores admissíveis, o material do CC deve ser ancorado 
adequadamente com um sistema projetado para cumprir ou exceder esses 
valores.

Produto
Nominal

Espessura 
(mm)

Tamanho 
do rolo 

portátil (m2)

Tamanho 
do rolo 

grande (m2)

Largura do 
rolo (m)

CC5TM 5 10 200 1,0
CC8TM 8 5 125 1,1

CC13TM 13 N/A 80 1,1

Produto
Massa (não 

curado) (kg/m2)
Densidade (não 
curado) (g/cm3)

Densidade 
(curado) (kg/m3)

EN1849 (Média) EN1849 (Média)

CC5TM 7 1,43 - 1,54 +30 -35%
CC8TM 12 1,43 - 1,54 +30 -35%
CC13TM 19 1,43 - 1,54 +30 -35%

* Ocasionalmente, haverá um defeito de superfície (imperfeição do tecido de 100 mm ao longo da largura) em um rolo grande. 
Esse defeito não pode ser evitado devido ao processo de fabricação e será marcado claramente com uma etiqueta branca. 
Haverá um máximo de um (1) defeito de superfície em um rolo grande.  Poderia ser necessário fazer uma junção no local onde 
há o defeito de superfície, pois o material com defeito não alcançará o desempenho especifi cados nos dados técnicos. O ma-
terial máximo não utilizável devido a um defeito de superfície será de 100 mm. Não há defeitos de superfície nos rolos portáteis.
* Valores indicativos
** Para aplicações de contenção recomenda-se o uso do CC HydroTM
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