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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. O guia a seguir fornece
informações úteis para instaladores, clientes e especificadores do Concrete Canvas® GCCM (CC). Ele proporciona uma visão
geral dos métodos de união e fixação do CC. Devido à natureza versátil do CC, este documento não é completo e serve somente
como uma orientação.
1.0 Corte do Concrete Canvas® GCCM
1.1 Corte do CC não curado
Pode-se usar um estilete para cortar o CC antes dele ser hidratado ou curado. Quando cortar o CC não curado, deve-se deixar
uma folga de 15-20 mm desde a borda para uma possível perda de enchimento. Em projetos grandes, onde são necessários
vários corte, se recomenda usar um cortador de disco elétrico, esmeril angular ou um cortador de tecido autoafiável. Se for cortálo com um cortador de disco, é recomendável molhar o cortador antes para reduzir a geração de poeira.

Corte do CC com um estilete

Corte do CC com um cortador de disco elétrico

1.2 Corte do CC curado
O CC curado pode ser cortado com as mesmas ferramentas usadas para cortar o concreto convencional, como cortadores de
disco, esmeril angular ou cortadores de azulejo de boa qualidade. As placas do CC também podem ser cortadas com corte à
água em aplicações onde são necessários cortes de alta resolução, como trabalhos de sinalização ou esculturas.

Corte do CC com um esmeril angular
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2.0 Especificação da fixação
2.1 No solo
Vala de ancoragem: Enterrar as bordas do perímetro do CC em uma vala
de ancoragem é fundamental na maioria das instalações. Isso ajuda a evitar
o solapamento causado pela água superficial e proporciona um remate bem
feito. Usada em conjunto com estacas ou aterrada com concreto, a vala de
ancoragem é um meio efetivo de fixação do CC no substrato. Normalmente,
as valas de ancoragem são usadas no topo e na base de um talude, ao
longo das bordas de um canal e nas extremidades inicial e final para evitar
a entrada de vento e água. Portanto, recomendamos prender as bordas
do CC em uma vala de ancoragem sempre que possível.
Estacas: A Concrete Canvas® Ltd possui estacas em forma de J de aço,
disponíveis em 250 e 380 mm. Os espeques podem ser fornecidos por
terceiros, mas têm que ter uma ponta afiada o suficiente para penetrar no
CC e um tipo de cabeça para prender a sua superfície. O comprimento e o
espaçamento dos estacas deve ser decidido com base nas condições do
solo e segundo a aplicação. Eles devem ser usados nas juntas, sempre que
possível, para prender e unir as camadas adjacentes.
Solo grampeado/Tirantes de ancoragem: Para aplicações de alta carga
ou onde as condições do solo são ruins, como em proteção e estabilização
de taludes, ou em aplicações de alto fluxo, é recomendável usar o CC
fixado com solo grampeado ou ancoragem de percussão. Sempre que
possível, a contraplaca deve ser circular ou ter cantos arredondados para
evitar a concentração de tensões. A especificação do solo grampeado e da
contraplaca deve ser aprovada por um engenheiro geotécnico qualificado.
2.2 No concreto
Argamassa: Pode-se usar uma argamassa adequada para unir e vedar
o CC em infraestruturas existentes, como muro de contenção e placas de
concreto. A maioria das argamassas de uso geral criam uma boa união com
a superfície fibrosa do CC. Recomendamos aplicar a argamassa no CC
imediatamente após a hidratação ou molhar a superfície do CC se for aplicar
depois de curado.
Fixações de alvenaria (parafusos/pregos): Uma grande variedade de
fixações de alvenaria, como parafusos chumbadores autoatarraxantes,
buchas de fixação e pregos Hilti, podem ser usadas para fixar o CC em outra
superfície de concreto. Recomendamos uma haste com diâmetro mínimo
de 3 mm, uma arruela/cabeça com diâmetro mínimo de 16 mm ou placa de
aperto para evitar o arrasto.
2.3 Em rochas
Parafusos de ancoragem: Para o uso em substratos duros ou rochosos, a
quantidade e o tipo parafusos de ancoragem devem ser definidos segundo
os requisitos da força de arrancamento. Deve-se escolher um parafuso de
cabeça adequado para evitar a concentração de tensões. Normalmente, se
recomenda uma cabeça com diâmetro mínimo de 16 mm e contraplacas de
até 150 mm.

®

© Concrete Canvas Ltd. 2018

+44 (0) 345 680 1908

info@concretecanvas.com

www

www.concretecanvas.com

A informações contidas neste documento são gratuitas e precisas de acordo com o nosso conhecimento atual. No entanto, como as circunstâncias e condições de uso dessas informações e dos produtos tratados aqui podem variar e estão fora do nosso controle, não oferecemos nenhuma garantia,
expressa ou implicitamente, de comercialidade, adequação ou outras, ou no caso de violação de patentes, e não nos responsabilizamos, em relação a ou decorrente de, pelo uso dessas informações ou de nenhum produto. Informações sobre patente e marca registrada podem ser encontradas aqui:
http://www.concretecanvas.com/patent-and-trademark-info/

Borda
usinada

= Thermal Bond area

®

Fio duplo de
vedação 100 mm

2.4 No aço:

Thermal Bonded
Overlap Joint

Grampos tipo C: São ideais para a fixação do CC em malhas de arame,
caixas de gabião ou cercas, e estão disponíveis em diversos tamanhos; eles
podem ser instalados com um grampeador automático Hog-ring C manualAir
ouchannel for
QC pressure testing
elétrico. Os grampos tipo C devem ser instalados no CC antes da hidratação.
= Thermal Weld area

= Thermal Bond area

Parafusos autoperfurantes: São adequados para a fixação do CC em
chapas de aço. Pode ser necessário usar uma arruela para evitar o arrasto.
2.5 Na madeira

Weld Track C
(Min 10mm)
10mm (Air Channel)

Parafusos/Grampos/Pregos/Adesivo: Podem ser usadas uma diversidade
de fixações convencionais para prender o CC em substratos como a madeira.
Em sua forma pré-hidratação, o CC se parece a um geotêxtil espesso e pode
Weld
ser preso com parafusos, grampos, pregos ou adesivos.
Track A
Air channel for
QC pressure testing

Weld
Track B
10mm

10mm

= Thermal Weld area
Weld Track C
(Min 10mm)

30-50 mm
200 mm

10mm (Air Channel)

Borda
usinada

3.0 Especifi
Weld cação das uniões
Track A
10mm

Borda usinada

Weld
Track B
10mm

Jointure en chevauchement
avec vis de 100 mm

30-50 mm

30-50 mm
200 mm

200 mm
Borda usinada

Borda
usinada

Borda
usinada

100mm
100
mm
Screwed Knuckle Joint
for Cut Edges of CC

100 mm

Jointure en chevauchement
avec vis de 100 mm

Fig. 1 Junta sobreposta aparafusada padrão
30-50 mm

3.1 Junta sobreposta

Fig. 2 Junta articulada aparafusada nas bordas cortadas do CC

200 mm

Essa junta é adequada para a maioria dos usos do CC e é feita sobrepondo, no mínimo, 100 mm das placas adjacentes (consulte
Fig. 1). Nas aplicações de controles de erosão, deve-se ter cuidado e posicionar a sobreposição na direção do fluxo de água (como
Borda
telhas emusinada
um telhado). Ao fazer a união de bordas cortadas do CC, o material pode ser dobrado sobre si mesmo para formar
uma junta articulada (consulte Fig. 2), cobrindo a borda cortada e melhorando a vedação entre as camadas. Recomendamos
100mm por meio de um dos seguintes métodos - observe que é importante hidratar o material sob a
prender a sobreposição
Screwed Knuckle Joint
sobreposição for
antes
da of
fixação.
Cut Edges
CC
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100 mm

3.2 Parafusos

Essa junta é adequada para a maioria dos usos, é rápida e fácil de instalar e proporciona uma boa resistência mecânica, mas
sua impermeabilidade é limitada. Os parafusos devem ser instalados em espaçamentos de 200 mm e a 30-50 mm da borda do
CC. Os parafusos devem ser instalados antes da cura e imediatamente depois da hidratação (o CC tem um tempo de trabalho
de 1-2 horas nas condições climáticas do Reino Unido), assim, o concreto do CC curará em volta da rosca dos parafusos. Por
isso, é importante que os parafusos tenham a haste totalmente rosqueada e um comprimento mínimo igual à espessura total
da junta. Uma parafusadeira com alimentação automática e uma cinta de parafusos são um meio rápido para fazer uma junta
aparafusada. A Concrete Canvas Ltd. possui cintas de parafusos de aço inoxidável disponíveis (consulte abaixo).
Fio duplo de
vedação 100 mm
Fio Ø 8 mm aprox. 10-15 mm
da borda do CC
Fio Ø 8 mm aprox.
10-15 mm da
borda do CC

100 mm

Cinta de parafusos de aço inoxidável

Junta do CC ﬁxada com parafusadeira com alimentação automática

3.3 Parafusos e vedação

Adhesive Sealant
(8mm Ø bead)

Para usos nos quais é necessário melhorar a impermeabilidade, o CC pode ser unido com uma vedação adesiva, usando uma
pistola de calafetagem. Ela deve ser aplicada em um único fio de 8 mm e os parafusos introduzidos através do fio da vedação,
onde for possível, para minimizar a entrada de água. Um fio de 8 mm equivale a uma cobertura de 50 g/m, que é equivalente a
5,8 m de junta de um cartucho de 290 ml ou 12 m de junta de um cartucho de 600 ml. A Concrete Canvas Ltd possui disponível
vedações adequadas de fabricantes como Sika/Everbuild, como a Everbuild Clearfix.
30-50cmm
200cmm

200

Borda usinada

Borda
usinada
Fio duplo de
vedação 100 mm

Borda
usinada
Vedação aplicada no CC com uma pistola de calafetagem
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3.4 Vedação adesiva

Para usos em que os parafusos não são adequados, por exemplo, se for instalar o CC em um substrato de concreto duro ou
sobre uma geomembrana, pode-se usar uma vedação adesiva. Deve-se aplicar um fio duplo entre as camadas sobrepostas
com um pistola de calafetagem (consulte esquema abaixo). É importante hidratar sob a sobreposição antes de aplicar a
vedação adesiva e é essencial pressionar a junta após a aplicação para maximizar a área de contato adesiva.
Fio duplo de
vedação 100 mm

Fio Ø 8 mm aprox. 10-15 mm
da borda do CC
Fio Ø 8 mm aprox.
10-15 mm da
borda do CC

100 mm

Fio duplo de
vedação 100 mm

Esquema mostrando o ﬁo duplo da vedação aplicado em ambas camadas de CC

Esquema mostrando a junta adesiva após a compressão

Fio Ø 8 mm aprox. 10-15 mm
da borda do CC

Os dados de resistência e impermeabilidade no verso estão baseados em um fio duplo (8 mm de diâmetro) de Everbuild Clearfix
aplicado, aproximadamente, a 10-15 mm de cada borda da junta. Isso proporciona uma cobertura de 100 g/m, que é equivalente
Fio Ø 8 mm aprox.
a 2,9 m de junta de um cartucho de 290 ml ou 6 m de junta de um cartucho de 600 ml. Pode-se usar uma alternativa
o duplo,
10-15ao
mmfida
Sealant
borda do CC
desde que o fio seja contínuo e com uma coberturaAdhesive
de 100
g/m.
(8mm Ø bead)

100 mm

30-50cmm
200cmm

Borda usinada

Fio duplo de vedação

Padrão em ziguezague do ﬁo da vedação

Adhesive Sealant
(8mm Ø bead)

3.5 UniãoBorda
térmica

usinada
Assim como
na junta de vedação adesiva, a união térmica pode ser usada em aplicações nas quais os parafusos não são
adequados, por exemplo,
Fio duplo de ao instalar o CC em um substrato de concreto duro ou geomembrana. Essa junta é feita com uma
vedação
100 mm
máquina de solda
térmica
manual ou automática, para formar uma união entre o reforço de PVC do CC e a superfície superior
de poliéster. Consulte o Guia do usuário do CC: União térmica para obter mais informações.

Thermal Bonded
Overlap Joint

30-50cmm
200cmm

Borda
usinada

= Thermal Bond area

Máquina de solda térmica automática
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3.6 Outras
A natureza flexível do CC permite que ele possa ser unido, vedado e fixado com uma grande seleção de produtos disponíveis no
mercado. As quatro juntas citadas acima são adequadas para a maioria das aplicações e estão resumidas na tabela no final deste
documento. Outras juntas que podem ser úteis também são mostradas nas imagens abaixo.

Fixação com banda de aperto

Fixação com barra de aço galvanizada pré-perfurada

3.7 Hidratação da sobreposição
Em algumas situações, talvez não seja possível hidratar o CC sob a sobreposição da junta antes da fixação e hidratação.
Geralmente, isso não é aconselhável, já que o material da sobreposição será hidratado apenas parcialmente, embora possa
ser aceitável em determinadas condições. Por exemplo, se a junta for ficar exposta continuamente à água devido à natureza da
aplicação, o material da sobreposição será hidratado lentamente por meio de infiltração.
Mas, esteja ciente de que nestas circunstâncias, a resistência da junta pode ser comprometida. Por exemplo, uma junta
aparafusada depende da cura do CC em volta da rosca do parafuso para alcançar os valores de resistência no verso; portanto,
a resistência a curto prazo será muito inferior até o CC ser totalmente hidratado. Uma junta de vedação adesiva também se
beneficia da pré-hidratação, pois ela limpa o cimento seco da superfície de união antes da aplicação do adesivo e ajuda na
cura do adesivo. Portanto, normalmente, as juntas alcançam uma resistência duradoura, que é 30 a 40% inferior aos valores
publicados, se a sobreposição do CC não for hidratada antes da união.

4.0 Normas de instalação
As propriedades materiais únicas do Concrete Canvas® (CC) permitem que ele possa ser usado em diversas aplicações.
Siga as quatro Normas de instalação abaixo para assegurar uma instalação bem-sucedida. Consulte o CC: Quatro normas para
obter mais informações.

Evitar vazios
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4.0 Tabela de comparação
INSTALAÇÃO
RESISTÊNCIA* IMPERMEABILIDADE* Rapidez

Aparafusada
(sobreposição)

Aparafusada
e vedada
(sobreposição)

Vedação
adesiva
(sobreposição)

União térmica

●●●○○

(8,57) kN/m

●●●○○

(8,57) kN/m

●●●○○

(8,39) kN/m

●●●●●

(17,23) kN/m

●○○○○

●●○○○

●●●○○

●●●○○

Rápida

Méd.

Méd.

Méd.Rápida

Capaci- Ferramentas
dade
necessárias
Parafusadeira
com
Baixa
alimentação
automática

Quando usar

RECOMENDAÇÃO

Junta mais
comum, usada
em 95% das
aplicações

Parafusos de aço
inoxidável de
25-30 mm com
200 mm de espaçamento
instalados com
parafusadeira com
alimentação automática

Parafusadeira
Para aplicações
Parafusos de aço
com
nas quais
inoxidável de
alimentação
Baixa
um nível de
25-30 mm com 200 mm
automática
impermeabilida- de espaçamento. Vedada
e pistola de
de é necessário com Everbuild Clearfix
calafetagem

Baixa

Pistola de
calafetagem

Usada quando
parafusos não
são adequados
devido ao
substrato de
concreto ou
membrana
sob o CC

Vedada com fio de
vedação adesiva, como
Everbuild Clearfix

Use uma máquina de
Usada quando
soldar como a Leister
parafusos não
Máquina de
Twinny T ou S
são adequados
soldar manual
(A Twinny T tem
Méd.devido ao
ou automática
capacidade de registro
Alta
substrato de
e alimentação
de dados) ou máquina
concreto ou
elétrica
de soldar manual como a
membrana
Leister TRIAC AT com um
sob o CC
bico chanfrado de 60 mm

* Os dados de resistência e impermeabilidade da junta são somente orientativos. O desempenho da junta pode variar segundo a qualidade da instalação e as
condições de aplicação. Os dados de resistência se baseiam na maior resistência de um teste de ruptura e cisalhamento em laboratório do CC8TM.

Consulte Lista de equipamentos do CC para obter mais informações. Perigo de poeira. Use o EPI adequado.
Consulte o documento SDS do CC e do CCH.
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