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* Verifique as restrições de transporte do país de destino, já que os limites de peso dos contêineres podem variar.

Nº de paletes Qtd. (m2) Peso bruto (t) Nº de paletes Qtd. (m2) Peso bruto (t)
Rolos portáteis
CC5TM 10 1200 12,6 20 2400 25,2
CC8TM 10 600 9,6 20 1200 19,2
CC13TM N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Rolos grandes
CC5TM 8 1600 13 16 3200 26
CC8TM 10 1250 15,5 16 2000 24,8
CC13TM 10 800 15,5 16 1280 24,8

Contêiner de 6,1 m (20 pés) Contêiner de 12,9 m (40 pés)

O Concrete Canvas® faz parte de uma nova e revolucionária classe de materiais de construção chamada Mantas 
Geossintéticas de Cimento Composto (GCCM). É um tecido flexível impregnado de concreto, que endurece com a 
hidratação e forma uma camada de concreto fina, durável, à prova d’água e de fogo. Essencialmente, é concreto em 
rolo. Este guia fornece informações úteis para instaladores, clientes e especificadores do Concrete Canvas® GCCM 
(CC), além de uma visão geral dos dados técnicos, aplicações e propriedades do material. Devido à natureza versátil 
do CC, este documento não é completo e serve somente como uma orientação.

1.1 Tipos do Concrete Canvas® GCCM
O CC está disponível nas seguintes espessuras e formatos de rolo:

1.3 Embalagem/Transporte 
Os rolos grandes do CC são embalados individualmente e entregues em paletes de madeira de 1,2 x 1,0 m, tratados 
termicamente. Os rolos portáteis são entregues de modo similar, em embalagens individuais e herméticas de polietileno. 
São enviados em paletes padrão de 1,2 x 1,0 m, contendo 12 rolos portáteis.  Todos os rolos de CC são entregues com 
um guia de hidratação básico em inglês.
As quantidades normais de um contêiner são mostradas abaixo; para obter detalhes completos de pesos e dimensões 
das embalagens consulte o documento Informações de expedição do CC.

1.2 Rolos grandes/Rolos portáteis
O CC está disponível em dois formatos (tamanhos de rolos): grandes ou 
menores, que podem ser transportados manualmente. A quantidade do 
produto por rolo é diferente segundo as espessuras do CC, como mostra a 
tabela acima.
Os rolos grandes pesam entre 1,5 e 1,6 t e são fornecidos em tubos de 
papelão de 6 polegadas, que podem ficar suspensos em um spreader e 
desenrolados com um equipamento adequado (consulte à direita). Os rolos 
grandes são o método mais rápido de instalação do CC e têm a vantagem 
adicional de necessitar menos juntas. Contate a Concrete Canvas® Ltd para 
obter informações sobre a compra de um spreader.
Os rolos portáteis são fornecidos em tubos de papelão de 3 polegadas, 
com alças para serem carregados por 2 a 4 pessoas. Todas as espessuras 
dos rolos portáteis do CC podem ser fornecidas no comprimento desejado 
pelo cliente por uma pequena taxa adicional.

1.0 Especificação

Tipo de 
CC

Espessura 
(mm)

Largura do 
rolo (m)

Peso seco 
(kg/m2)

Cobertura do rolo 
portátil (m2)

Comprimento do 
rolo portátil (m)

Rolo grande 
Cobertura (m2)

Comprimento do 
rolo grande (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
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Normalmente, o CC é usado como substituto do concreto convencional (moldado no local, pré-moldado ou projetado), 
no controle de erosão, reparações e construção. Abaixo mostramos alguns exemplos típicos:

2.0 Usos

2.1 Revestimento de canais
O CC pode ser usado para proporcionar uma superfície 
resistente de controle da erosão no revestimento de canais 
de drenagem e irrigação.  Normalmente, o CC é usado como 
uma alternativa às soluções de concreto convencionais para 
drenagem e onde as valas revestidas com terra ou com 
vegetação não são apropriadas por causa de vazão muito 
alta, requisitos de contenção ou necessidade de redução 
de manutenção. Para obter mais informações sobre como 
revestir um canal com o CC, consulte o Guia de instalação 
do CC: Revestimento de canais
2.2 Proteção de taludes
O CC pode ser usado para proporcionar uma superfície 
resistente de controle da erosão, para a proteção de taludes 
contra a degradação ambiental.  Normalmente, o CC é 
usado para substituir o concreto projetado e onde taludes 
revestidos com vegetação não são apropriados devido à 
água subterrânea, climas áridos ou condições do solo ruins.  
Para obter mais informações sobre como revestir um talude 
com o CC, consulte o Guia de instalação do CC: Proteção 
de taludes.
2.3 Revestimento de encostas
O CC pode ser usado no revestimento rígido de encostas de 
contenção secundárias em volta de tanques petroquímicos, 
depósitos de munição e na defesa contra enchentes. 
Normalmente, o CC é usado na proteção de encostas contra 
a degradação ambiental, danos causados por animais, 
melhorar a impermeabilidade e evitar o crescimento de 
vegetação.  Para obter mais informações sobre como revestir 
uma encosta com o CC, consulte o Guia de instalação do 
CC: Revestimento de encostas.

Estabilização
de taludes

Paredes de
ventilação de minas

Revestimento
de dutos

Revestimento
de foz

Proteção
de taludes

Revestimento
de encostas

Reparação
de concreto

Reforço
de gabião

Eliminação
de vegetação

Revestimento
de valas
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2.4 Reparação de concreto
O CC pode ser usado para revestir infraestruturas de concreto 
rachadas e danificadas, que necessitam reparação.   Ele é 
usado para aumentar a vida útil de infraestruturas existentes, 
reduzir vazamentos e melhorar as características de fluxo.  
O CC pode ser usado como uma alternativa à reconstrução 
ou quando o revestimento com uma membrana flexível 
não é apropriado por causa das condições de fluxo ou de 
preocupações com a durabilidade.
2.5 Revestimento de dutos
O CC pode ser usado para revestir dutos de aço e de concreto 
degradados devido à decapagem ou corrosão.  Ele é usado 
para aumentar a vida útil de dutos e para proporcionar uma 
camada resistente de controle da erosão, melhorando a 
impermeabilidade e as características de fluxo. O CC pode 
ser usado como uma alternativa ao revestimento com 
betume, PRFV, poliuretano ou concreto projetado.  
2.6 Eliminação de vegetação
O CC pode ser usado como uma prevenção duradoura contra 
o crescimento de vegetação em áreas onde a manutenção 
é difícil, como em volta de infraestruturas sensíveis ou em 
locais remotos.  Normalmente, ele é usado como substituto 
de placas de concreto pré-moldado e onde as soluções 
geotêxteis convencionais não proporcionam suficiente 
durabilidade.
2.7 Emissários/Vertedouros
O CC pode ser usado para proteger superfícies localizadas 
em áreas com alto fluxo, propensas à erosão, como saídas 
de dutos subterrâneos, superfícies de vertedouros e 
galgamentos.  Normalmente, ele é usado como substituto 
de soluções de concreto convencionais e é instalado do 
mesmo modo que a proteção de taludes com CC. A escolha 
da espessura deve ser feita com base na vazão máxima 
prevista.
2.8 Proteção de gabião
O CC pode ser usado para cobrir caixas de aço e gabiões 
de geotêxteis, para evitar danos causados pela corrosão, 
pelos raios UV e por vandalismo. Ele aumenta de forma 
significativa a vida útil de gabiões ao proporcionar uma 
superfície resistente que durará décadas.  O CC também 
pode ser usado no revestimento de gabiões com enchimento 
de terra, para prevenir danos causados por objetos estranhos 
(FOD, na sigla em inglês) em usos militares e para prevenir 
a entrada de água que poderia causar desmoronamentos.
2.9 Paredes de ventilação de minas
O CC pode ser usado para construir paredes em minas 
subterrâneas, para criar bloqueios de ventilação e paredes 
à prova de explosão.  Normalmente, ele substitui paredes 
construídas com lonas de ventilação, blocos de concreto ou 
placa de gesso, proporcionando uma solução duradoura e 
de rápida construção, com pequeno impacto logístico.
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3.0 Guia de seleção 

4.1 Impermeabilidade à água
O CC tem excelentes propriedades à prova d’água e oferece um nível de impermeabilidade similar à da argila. 
Em termos geotécnicos, ela é medida usando um valor de “coeficiente de impermeabilidade” k, que representa a 
vazão de água através de uma área unitária de material.  O CC foi testado de acordo com a norma BS1377, e as 
amostras testadas obtiveram uma impermeabilidade superior a k = 1x10-8 m/s. Para aplicações que requerem um 
nível de impermeabilidade superior, como contenções, use o CC HydroTM. Para selecionar uma junta com um nível de 
impermeabilidade adequado às suas aplicações, consulte o Guia do usuário do CC: Juntas e fixações.

4.0 Propriedades

Uso CC5TM CC8TM CC13TM Observação
Revestimento de canais ○ ● ○ CC8TM é recomendado se não for válida uma das condições abaixo:

Use o CC5TM para revestir canais de concreto, substratos duros, como 
rochas ou instalações temporárias.
Use o CC13TM se a velocidade de fluxo for superior a 8,6 m/s, se o solo for 
muito transitado ou especialmente instável ou íngreme.

Proteção de taludes ● ○ CC5TM é recomendado.
CC8TM pode ser usado em solos instáveis ou em condições de fluxo alto.

Revestimento de 
encostas

● ○ ○ CC5TM é recomendado.
CC8TM ou o CC13TM podem ser usados em áreas transitadas.

Reparação de concreto ● ○ ○ CC5TM é recomendado.
CC8TM ou o CC13TM podem ser usados onde há espaços vazios grandes, a 
vazão for alta ou houver um fluxo turbulento. 

Revestimento de dutos ○ ● ○ CC8TM é recomendado.  O CC13TM pode ser usado quando o fluxo for alto 
e houver grande presença de resíduos.  O CC5TM pode ser usado quando o 
fluxo for baixo e houver pouca presença de resíduos.

Eliminação de vegetação ● CC5TM é recomendado.
Emissários/Vertedouros ● ○ CC8TM é recomendado.

CC13TM pode ser usado em vertedouros com grande presença de resíduos 
ou um fluxo alto.

Proteção de gabião ● ● ○ CC5TM ou CC8TM é recomendado.  O CC13TM pode ser usado em 
aplicações com fluxo alto ou propensas a impactos.

Parede de ventilação/à 
prova de explosão em 
minas

● ● ○ CC5TM é recomendado para uso em paredes de ventilação. 
CC8TM em paredes à prova de explosão, dependendo da carga de pressão.
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4.0 Propriedades (cont.)

4.2 Durabilidade
O CC tem excelente durabilidade a longo prazo, sendo duas vezes 
mais resistente a abrasões que a maioria dos concretos baseados 
no CPC (Cimento Portland comum) (ref. DIN 52108).  O teste de 
envelhecimento acelerado, de acordo com a norma BS EN 12467, 
mostrou que o CC tem uma vida útil mínima de 50 anos nas condições 
climáticas do Reino Unido.  O teste se baseia em testes de ciclos de 
congelamento-descongelamento, calor-chuva e molhado-seco, nos 
quais o CC mostrou uma degradação mínima.  As fibras de reforço 
no interior do CC proporcionam um excelente desempenho em 
temperaturas baixas. Além disso, ele também alcançou mais de 200 
ciclos no teste de congelamento-descongelamento, de acordo com a 
norma ASTM C1185.
4.3 Meio ambiente
O CC oferece mais benefícios ambientais em comparação com o 
concreto convencional. Normalmente, ele substitui de 100 a 150 mm de 
concreto derramado em aplicações de revestimento e reduz a pegada 
de carbono de trabalhos de construção. Em um projeto normal, o CC 
faz uma economia de CO2 de mais de 50% em comparação com o 
concreto convencionai (consulte Relatório sobre a emissão de carbono 
do CC). O cimento usado no CC tem uma reserva alcalina limitada, 
o que significa que, ao contrário da maioria dos concretos, ele não é 
classificado com um irritante e causa menos danos à vida aquática 
(consulte o SDS do CC). Ele tem uma taxa de lavagem pela chuva 
muito baixa; uma análise dos laboratórios CTL, nos EUA, revelou que 
os níveis de lixiviados estavam abaixo dos limites de segurança da 
Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) (consulte 
o relatório Testes ambientais do CC). O CC pode até ser instalado 
em cursos de água corrente e foi analisado e aprovado para uso em 
diversos projetos pela Agência Ambiental do Reino Unido.
4.4 Incêndio
O CC tem excelente desempenho em altas temperatura e obteve a 
certificação Euroclass B no teste de Reação ao fogo da norma BS EN 
13501 (consulte o documento Certificação de incêndio do CC).  Ele 
também foi aprovado pela Administração de Segurança e Saúde na 
Mineração dos EUA (MSHA, na sigla em inglês) como 30CFR, capítulo  
7, subcapítulo B, seção 7.24.  Para obter mais informações sobre o 
desempenho do CC na proteção contra incêndio, contate a Concrete 
Canvas® Ltd.
4.5 Produtos químicos
O CC tem excelente resistência aos ataques químicos e, em geral, 
é muito mais resistente aos compostos agressivo que os concretos 
convencionais baseados no CPC.  Ele foi aprovado no teste de 
imersão em ácido por 56 dias, com um pH de 1,0 e alcalinidade de até 
13, sem nenhuma perda de resistência (consulte o documento Testes 
químicos do CC).  O CC tem excelente resistência aos sulfatos, à 
água sulfatada, à água doce e salgada, e tem boa resistência a muitos 
compostos que atacam o CPC, incluindo: água residual, cloretos, 
óleos de bronzeamento, óleos vegetais e a maioria dos sais minerais. 
Consulte os testes de Resistência aos sulfatos do CC e Resistência à 
salinidade do CC.


