1803.01.IG

MADE IN UK

Winner
Technical Innovation Award

Innovation Award
ICE Wales Cymru Awards 2017

2014 Fast Track 100
16th fastest growing
company in the UK.

2014 Queen’s Award
for Enterprise in
Innovation

www.concretecanvas.com

2013
Macrobert Award
Finalist

2013 Innovation Award Winner
Railtex Exhibition

2012 R&D 100
Award winner
R&D Magazine

2009 Winner
Material Connexion Medium Award
Material of the Year

D&AD Yellow Pencil Award
Winner
Product Design

®

1.0 Introdução
1.1 Histórico
O Concrete Canvas faz parte de uma nova e revolucionária classe de
materiais de construção chamada Mantas Geossintéticas de Cimento
Composto (GCCM).
®

Superfície superior fibrosa
(superfície a hidratar)

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.
Em resumo, ele pode ser descrito como um “concreto em rolo” e é usado em
uma diversidade de aplicações, incluindo o revestimento rápido de canais
de drenagem, proteção de taludes, eliminação de vegetação, reparação de
dutos e reparações gerais de concreto.

Mistura de cimento seco

Matriz de fibras
tridimensional

Reforço de PVC
(camada à prova d’água)

1.2 Abrangência
•

Este documento fornece orientações para a instalação do CC como revestimento de canais, para maximizar a segurança, a
eficiência e a integridade física do material e do canal.

•

Este documento fornece informações úteis para instaladores, clientes e especificadores da Concrete Canvas® GCCM (CC),
além de uma visão geral das técnicas de instalação para revestimento de canais.

•

Devido à natureza versátil do CC, este documento não é completo e serve somente como uma orientação. Podem haver locais
específicos e/ou condições específicas do produto em que essas orientações não seriam válidas.

•

O desempenho do CC depende totalmente da qualidade da instalação. É responsabilidade do instalador seguir as orientações
sempre que possível e segundo as especificações e esquemas do projeto.

Revestimento de canais com o CC - Glyncorrwg Colliery, País de Gales, Reino Unido
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2.0 Especificações e Normas básicas de instalação
2.1 Especificação da espessura correta do CC
O CC está disponível em 3 espessuras: CC5TM (5 mm), CC8TM (8 mm) e CC13TM (13 mm).
•

O CC5TM pode ser usado para revestir canais com um substrato sólido, como no revestimento de um canal de concreto
existente ou na instalação sobre um substrato duro, como rochas. O CC5TM também pode ser usado em instalações
temporárias.

•

O CC8TM tem a espessura padrão especificada para o revestimento de canais e é recomendado se não ocorrer uma das
condições mencionadas acima ou abaixo.

•

O CC13TM deve ser considerado se no canal houver muito trânsito, um alto índice de resíduos, taxas de vazão acima de
8,6 m/s ou se o solo for muito íngreme ou instável.
Tipo de
CC

Espessura
(mm)

Largura do
rolo (m)

Peso seco
(kg/m2)

CC5TM

5

1,0

7

CC13

13

1,1

CC8

8

TM
TM

1,1

Cobertura do
Comprimento
rolo portátil (m2)
do rolo
portátil (m)

12

19

10
5

N/A

Rolo grande
Cobertura (m2)

10

200

N/A

80

4,55

Comprimento
do rolo
grande (m)

125

200

114
73

2.2 Especificação do formato de rolo correto do CC
O CC está disponível em rolos grandes ou em rolos portáteis
menores.
•

Os rolos grandes são ideais para uma instalação mais
rápida, mas necessitam um equipamento de elevação e um
spreader. Os rolos grandes, em geral, são mais eficientes
de usar que os portáteis, em relação ao uso e transporte do
material.

•

Nos locais onde ele não for adequado, os rolos portáteis
podem ser instalados sem a necessidade de equipamentos
e são adequados para trabalhos de menor escala em áreas
com restrição de acesso.

•

O CC, agora, está disponível também em rolos largos, até
4 vezes mais largos que o rolo padrão. Contate a Concrete
Canvas para obter mais informações.

Rolos grandes e rolos portáteis do CC

Rolos largos, com uma largura até 4 vezes superior à do rolo padrão, agora
também estão disponíveis

®
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Disposição transversal recomendada onde
o talude lateral for superior a 0,8 mm

2.0 Especificações e Normas básicas de instalação
2.3 Especificação da disposição correta do CC

>0,8 m

>0,8 m

O CC pode ser instalado ao longo do comprimento do canal (longitudinal) ou da largura (transversal).

A geometria de alguns canais pode
Disposição
transversal recomendada
onde
requerer sobreposições
muito grandes
o talude
for superior
a 0,8 mm
para lateral
a disposição
longitudinal

Disposição transversal recomendada onde
o talude lateral for superior a 0,8 mm

>0,8 m

>0,8 m

0,7
>0,8mm

0,7
>0,8mm

Disposição longitudinal

Disposição transversal

A instalação longitudinal, normalmente, é mais rápida que a transversal. No entanto, uma disposição transversal pode ser preferível se:
0,7 m
•

O talude ao lado do canal for superior a 0,8 m, já que
isso dificulta a fixação do CC ao usar a disposição
longitudinal.

ou

•

A geometria do canal tornar a disposição longitudinal
é mais cara.

A geometria de alguns canais pode
Disposição
transversal recomendada
onde
requerer sobreposições
muito grandes
o talude
for superior
a 0,8 mm
para lateral
a disposição
longitudinal

0,7
>0,8mm

A geometria de alguns canais pode
Disposição
transversal recomendada
requerer
sobreposições
muito grandes
onde
do canal
é variável
paraoaperfil
disposição
longitudinal

0,7
>0,8mm

0,7 m

0,7 m

0,7 m

•

0,7 m

O perfil do canal varia de modo significativo ao longo do
seu comprimento.
A geometria de alguns canais pode
Disposição
transversal recomendada
requerer
sobreposições
muito grandes
onde
do canal
é variável
paraoaperfil
disposição
longitudinal

0,7 m

ou

•

O canal tem curvas muito acentuadas e/ou frequentes.

Disposição
transversal
recomendada
Disposição
transversal
recomendada
o canal
tem muitas
curvas
ondeonde
o perfil
do canal
é variável

0,7 m

0,7 m
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2.0 Especificações e Normas básicas de instalação
2.3 Especificação da disposição correta do CC (cont.)
As disposições típicas são mostradas abaixo. Consulte o Esquema padrão detalhado do CC para obter mais informações.
CC em uma disposição transversal

1 camada de CC em uma disposição longitudinal

200 mm
1200 mm

1200 mm

200 mm
200 mm

1200 mm

2 camadas de CC em uma disposição longitudinal

500 mm

3 camadas de CC em uma disposição longitudinal

500 mm

800 mm

500 mm

®
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Channel Characteristics
2.0 Especificações e Normas básicas de instalação

CC Edge Locations
Channel Characteristics

2.4 Terminologia
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2.5 Detalhes das juntas e fixações típicas

CC Edge degrees of securement

Trailing
Edge

30-50mm

200mm

CC EdgeFree
degrees
of securement
Edge

Borda
usinada
Machine
Edge

Captured Edge

Machine
Borda
Edge
usinada

100mm
Junta sobreposta
Screwed
Overlap
Joint
aparafusada
100Edge
mm
Free

Fixed and
Captured Edge

Captured Edge

Ilustração de uma junta sobreposta aparafusada
Thermal Bonded
Overlap Joint
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3.0 Quatro normas de instalação fundamentais do CC

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.
1. Evitar vazios

Prepare o substrato de modo que ele fique bem compactado, geotecnicamente estável e com uma
superfície regular e uniforme.
•

Evitar vazios

•

Para instalação em substratos de terra, remova a vegetação existente, pedras afiladas e
protuberantes e preencha todos os espaços vazios. Assegure-se de que o CC fique em contato
direto com o substrato, para minimizar o abaulamento do solo ou um possível deslocamento do
solo sob a camada.
Se for usar substratos de concreto, remova todo material solto ou quebradiço, corte todos os
vergalhões que estiverem expostos e preencha todas as gretas ou espaços vazios grandes.

2. Fixar o Canvas

É importante garantir que o CC seja unido em todas as sobreposições entre camadas e que estas
sejam fixadas no substrato.
•

Fixar o Canvas

•

União: As camadas sobrepostas do CC devem ser unidas firmemente, e isso se consegue
usando parafusos de aço inoxidável instalados com uma parafusadeira automática em intervalos
regulares. A colocação correta dos parafusos ajudará a assegurar o estreito contato entre as
camadas do CC, o que evitará a lavagem pela água da chuva do substrato e limitará a possibilidade
de crescimento de vegetação. Uma vedação adesiva pode ser aplicada entre as camadas para
melhorar a impermeabilidade da junta.

Um método sem perfuração é a “união térmica” das camadas do CC. Esse método também
melhora a impermeabilidade. Para ver mais opções de união, consulte o Guia do usuário do CC:
Juntas e fixações.

Fixação: Para a fixação em substrato de terra, normalmente são usadas estacas em forma de J.
Quando for usado em substratos de rocha ou concreto, as camadas de CC podem ser unidas e
fixadas no substrato com parafusos de alvenaria, ancoragem de percussão ou pregos de alvenaria
fixados com pistola automática. Recomenda-se usar fixações de aço inoxidável com arruelas.

3. Evitar a entrada

É importante evitar a entrada de água ou vento entre o CC e o substrato, em volta do perímetro da
instalação e ao longo das juntas.
•

Evitar a entrada

•
•

Em substratos de terra, normalmente se consegue prendendo a toda a borda do perímetro do CC
em uma vala de ancoragem.
Para instalar em substratos rochosos ou de concreto, a borda do perímetro deve ser vedada com
uma perfil de concreto ou uma vedação adesiva.
Todas as camadas sobrepostas do CC devem ser posicionadas na direção do fluxo da água.

4. Hidratar completamente

É importante hidratar o CC adequadamente, considerando a quantidade de material usado e as
condições de temperatura ambiente.
•

Assegure que a hidratação seja feita através da superfície fibrosa superior.

•

Pulverize a superfície fibrosa com água por vários minutos até ela ficar totalmente molhada (Teste
do polegar).

•

Hidratar
totalmente
®
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•

Assegure-se de hidratar as áreas sobrepostas e o material da vala de ancoragem antes do
aterramento.

Consulte o Guia do usuário do CC: Hidratação.
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4.0 Metodologia de instalação
4.1 Equipamento necessário
•
•
•
•
•
•
•

Quantidade suficiente do CC para o projeto
Máscara e luvas de proteção
Equipamento de corte, estilete ou cortador de disco
Estacas de fixação metálicos ou de plástico
Marreta
Chave de fenda e parafusos de aço inoxidável ou um método
alternativo de união das camadas de CC
Fornecimento de água

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

Equipamento necessário

4.2 Preparação do local
•
•
•
•
•

Desviar a água (se for revestir um curso de água existente).
Remover a vegetação e nivelar o canal para que tenha um
perfil uniforme. O CC se adaptará ao perfil da superfície de
base do canal.
Remover rochas pontiagudas ou protuberante > 25 mm e
preencher os espaços vazios grandes.
Escavar a vala de ancoragem nas bordas do canal (min. 150
mm).
Escavar as valas de remate da extremidade inicial e final
(min. 150 mm) ao longo do fundo e das laterais do talude (se
o CC não for fixado em uma infraestrutura existente).

Preparação do substrato e vala de ancoragem

4.3 Instalação
•
•
•

•
•
•
•

Verificar se está especificada a disposição longitudinal ou
transversal.
Começar na extremidade a jusante do canal e calcular o
gradiente.
Remover o CC da embalagem e desenrolá-lo no perfil do canal
de acordo com a disposição especificada, assegurando que
a superfície fibrosa superior fique voltada para cima e que a
membrana de PVC fique em contato com o chão.
Inspecionar o CC para assegurar que ele está em total
contato com o substrato e ajustá-lo para remover qualquer
espaço vazio embaixo dele.
Na instalação na transversal, acomode a borda do CC na
vala de ancoragem antes de cortar o cumprimento.
Se for cortá-lo com um cortador de disco, é recomendável
molhar o cortador antes para reduzir a geração de poeira.
Assegure-se de que a borda da primeira camada do CC seja:
- Rematada adequadamente na infraestrutura existente
e fixada para evitar a entrada de água; por ex., uma junta
articulada aparafusada e vedada – consulte o Guia do
usuário do CC: Juntas e fixações para ver a metodologia
ou;
- Acomodado na vala e aterrado para evitar a decapagem
sob o CC.

®
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4.0 Metodologia de instalação (cont.)
4.4 Camadas sobrepostas
•

Ao posicionar as camadas seguintes, assegure-se de que
haja, pelo menos, 100 mm de sobreposição na direção do
fluxo da água (dispostas como telhas em um telhado) e que o
material esteja em total contato com o chão.

4.5 Juntas e fixações
•

Prenda o material ao longo da borda do canal inserindo
estacas de fixação através de cada sobreposição ou em
intervalos de 2 m nas instalações longitudinais.

•

Hidrate o material sob a seções sobrepostas do CC. Após a
hidratação, o CC poderá ser trabalhado por 1 a 2 horas.

•

Insira parafusos de aço inoxidável a uma distância de 200
mm de centro a centro, aproximadamente a 30-50 mm da
borda do CC. Assegure-se de que não haja dobras na junta e
que as duas camadas estejam em contato entre si.

•

Tenha cuidado durante a instalação para evitar danos no
CC. Se o CC for danificado durante a instalação e antes da
hidratação, a camada deve ser retirada e substituída.

•

É fundamental que todas as bordas expostas (isto é, não
unidas) do CC sejam fixadas durante a instalação para evitar
a entrada de água sob ele, o que poderia causar uma lavagem
do substrato pela água da chuva e, depois, o solapamento.

•

Instale somente o que puder ser totalmente instalado e
hidratado antes do final do dia de trabalho, para minimizar
efeitos adversos na instalação e/ou na capacidade de
desempenho do produto.

•

Se a instalação continuar no dia seguinte, proteja a borda da
última camada do CC durante a noite com uma proteção à
prova d’água, para não prejudicar a junta.

•

Assegure-se de que a borda da última camada do CC seja:
- Rematada adequadamente na infraestrutura existente
e fixada para evitar a entrada de água; por ex., uma junta
articulada aparafusada e vedada – consulte o Guia do
usuário do CC: Juntas e fixações para ver a metodologia
ou;
- Acomodado na vala e aterrado para evitar a decapagem
sob o CC.

Sobreponha as camadas do CC em um mínimo de 100 mm

Sobreposição na direção do ﬂuxo de água

Hidratação sob a juntas antes da fixação

Fixação e disposição dos pinos na vala de ancoragem
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4.0 Metodologia de instalação (cont.)
4.6 Hidratação
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Após fixar e unir, pulverize o CC com água para hidratá-lo.
Pulverize a superfície de fibra várias vezes até o CC ficar
totalmente encharcado. O CC molhado, primeiro, escurece e,
em seguida, fica mais claro ao absorver a água.
Não pulverize com água de alta pressão diretamente no CC,
já que isso poderia formar um canal no material.
O CC pode ser hidratado usando água doce ou salgada e
será hidratado e curado se estiver submerso.
Não é possível hidratar o CC em excesso.
É necessário um volume mínimo de água igual a 50% do
peso do material. Por exemplo, o CC8 necessita 6 litros de
água por metro quadrado.
Para verificar se a hidratação está correta, ao tocar o CC
vários minutos depois da hidratação, ele deve estar molhado.
Não é recomendável confiar na chuva para fazer a hidratação.
Para determinar se o CC foi hidratado o suficiente,
simplesmente pressione o polegar em sua superfície e
solte. Se houver água na depressão formada no CC, ele foi
hidratado suficientemente. Se não aparecer água, deve-se
pulverizar mais.
Para mais informações sobre a hidratação e sobre a
instalação em temperaturas extremas, consulte o Guia do
usuário do CC: Hidratação.

Hidratação

Teste de toque da hidratação

4.7 Cura
•
•
•

O CC tem um tempo de trabalho de 1-2 horas após a
hidratação.
Aterre as valas de ancoragem para criar um remate bem
feito e facilitar o escoamento da água da superfície pela
vala e pelo canal do CC.
O CC endurece em 80% de sua capacidade de resistência
em 24 horas e está pronto para ser usado.

4.8 Manutenção e reparação
•

•

Os canais revestidos com CC necessitam muito pouca
manutenção, possuem uma proteção duradoura contra
a decapagem, geram poucos sedimentos e eliminam a
vegetação de forma efetiva.
Se for encontrado algum dano durante uma inspeção
periódica, pode-se colocar um remendo sobre a área
danificada, ampliando um mínimo de 150 mm em todas as
direções, e fixando com argamassa ou um vedante aprovado.

Assegure uma hidratação adequada, não confie na chuva

Aterre a vala de ancoragem
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Exemplos detalhados

Pode ocorrer deﬂexão ao instalar o CC sobre estruturas de madeira pré-fabricadas ou sacos de areia

Pode-se ser usar sacos de areia para comprimir as juntas durante a cura

Pode-se usar uma argamassa adequada para unir e vedar o CC na infraestrutura existente

Introdução de tubo após a instalação

O CC pode ser manipulado facilmente para criar entroncamentos e terminais

O CC pode ser instalado em volta de infraestruturas existentes

Material de referência adicional:
•
•
•

Guia do usuário do CC: Juntas e fixações
Esquema padrão detalhado do CC - Transversal
Esquema padrão detalhado do CC - Longitudinal
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Guia do usuário do CC e do CCH: Hidratação
Lista de equipamentos do CC

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/

NUNA Innovations Inc.
Myra Falls - Revestimento de canais
Ilha Central Vancouver, Canadá
11.125 m2 - CC8TM (Rolos grandes)
Agosto de 2016

