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

Corte do Concrete Canvas® 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 encostas,
canais de água, proteção de taludes, eliminação de
vegetação, reparação de dutos e reparações gerais
de concreto.
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Barreira Geossintética de
O CC
Cimento Composto (GCCB), combina a tecnologia
de tecido impregnado de concreto da empresa
com um revestimento de geomembrana de alta
impermeabilidade e quimicamente resistente. A
geomembrana proporciona um revestimento de
alto desempenho, com uma junta testável, para
garantir a qualidade em aplicações de contenção.
O revestimento incorpora uma tira de soldagem com
alta visibilidade, que permite que a união térmica das
juntas possa ser testada no local através do canal de
ar de duas ou três vias.

Corte do CC HydroTM GCCB
Superfície superior fibrosa
(superfície a hidratar)

Orientações de
alinhamento
pré-marcadas

O CCH proporciona uma proteção duradoura
à geomembrana contra perfuração, abrasão,
intemperismo e degradação dos raios UV. Essa
superfície com estrutura de concreto é eficiente e
prescinde da necessidade de uma cobertura superior
de concreto, terra ou agregado, normalmente
necessária
com
sistemas
de
revestimento
convencionais.
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1.2 Abrangência
•

Este documento fornece orientações para a instalação do CC e do CCH como revestimento de encostas, 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 do CC e do CCH, além de uma visão
geral das técnicas de instalação de revestimento de encostas.

•

A natureza versátil do CC e CCH significa que 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 e do CCH depende muito da qualidade da instalação. É responsabilidade do instalador seguir as
orientações, sempre que possível, e as especificações e esquemas do projeto.

+44 (0) 345 680 1908
© Concrete Canvas Ltd. 2017

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/

2.0 Especificações e Normas básicas de instalação
2.1 Especificação do produto correto
O Concrete Canvas® (CC) foi projetado para ser usado no controle de erosão, por exemplo, como uma camada de revestimento
de bermas de argila, para proteção contra intemperismo, danos causados por animais e evitar o crescimento de vegetação. O CC
não deve ser usado como substituto da argila ou como um revestimento impermeável.
O CC Hydro™ (CCH) foi projetado para ser usado em aplicações de contenção, por exemplo, como uma substituição da argila ou
como um revestimento de geomembrana com uma cobertura de proteção. O CC HydroTM combina a durabilidade do concreto com
a impermeabilidade de uma geomembrana, diminuindo significativamente a movimentação de terra, já que reduz as escavações
e a colocação de uma cobertura superior.
2.2 Especificação da espessura correta do CC
O CC está disponível em 3 espessuras: CC5TM (5 mm), CC8TM (8 mm) e CC13TM (13 mm). O CC HydroTM está disponível em
2 espessuras: CCH5TM (5 mm) e CC8TM (8 mm).
•

O CC5™ e CCH5™ são usados, principalmente, no revestimento de contenção secundária de diques, onde não há tráfego,
por exemplo, de empreiteiros de manutenção.

•

O CC8™, o CC13™ e o CCH8™ são recomendados para uso em áreas expostas a um alto fluxo de água, como diques de
proteção contra enchentes e canais de água, ou em locais de tráfego leve.
Tipo de
GCCM

Concrete
Canvas®
CC HydroTM

CC5TM

CC8

TM

CC13

TM

CCH5

TM

CCH8

TM

Espessura Largura
(mm)
do rolo
(m)

Peso
seco
(kg/m²)

5

1,0

13

1,1

19

8

1,0

13

8
5

1,1
1,0

7

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

10

12

Comprimento do
rolo grande (m)

10

200

200

N/A

80

73

5

4,55

N/A

N/A

N/A

8

Rolo grande
Cobertura (m²)

N/A

125
150

N/A

100

114
150

100

2.3 Especificação do formato de rolo correto do CC
O CC e o CCH estão disponíveis em rolos grandes, sendo que
o CC está disponível também em rolos portáteis.
•

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.

•

Agora, o CC está disponível também em rolos largos, até
4 vezes mais largo que o rolo padrão. Contate a Concrete
Canvas para obter mais informações.
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2.4 Especificação do método de fixação correto
Fixações de perímetro: O GCCM/GCCB deve ser fixado firmemente no chão, em volta de todo o perímetro de instalação e na
base do dique, para evitar que se movimente e eliminar a entrada e as ações do vento, que pode levantá-lo. Isso se consegue
prendendo o GCCM/GCCB em uma vala de ancoragem ou usando estacas em combinação com uma vala de ancoragem aterrada
com agregado ou terra. A fixação deve ser suficientemente resistir para não deixar que o vento o levante. De forma alternativa,
ele pode ser preso à infraestrutura de concreto existente com fixações mecânicas, como parafusos chumbadores para concreto
(consulte imagens). Nos locais onde somente uma face do dique deve ser coberta, o GCCM/GCCB também necessitará ser
fixado no topo para evitar a entrada de vento sob ele e para que possa resistir às ações do vento.

CC em vala de ancoragem

CC preso em um rebordo de concreto derramado

CC fixado em um muro de contenção de concreto

CC fixado em um canal de drenagem de concreto

Fixações intermediárias: Em bermas grandes, onde a força de elevação do vento pode ser significativa, poderia ser necessário
usar fixações intermediárias como prevenção (o cálculo da pressão do vento pode ser feito usando a metodologia descrita na norma
BS EN 1991-1-4:2005) e no respectivo anexo nacional. Podem ser usadas fixações intermediárias como estacas, solo grampeado
ou ancoragem de percussão na terra. Dependendo da pressão do vento projetada no local, o talude cobertos com o CC5TM, com um
comprimento de face de inclinação de 7 m, podem necessitar uma fixação intermediária no meio do dique nas juntas sobrepostas.1As
fixações adequadas devem resistir a, no mínimo, 50% da pressão líquida do vento perpendicular à face do talude.
Na instalação do CC HydroTM, normalmente, as fixações intermediárias serão necessárias somente na face do talude com
comprimento da inclinação acima de 20 m ou em locais de grande exposição1 (isso se deve à alta resistência à tração do CCH e das
juntas soldadas). Contate a Concrete Canvas Ltd para obter mais conselhos e orientações, incluindo sobre fixações sem perfuração.

CC sendo fixado com um espeque

Uma ancoragem de percussão fixada

1. Exemplo fornecido somente como orientação, baseado na norma BS EN 1991, com dados de velocidade do vento do Anexo nacional do Reino Unido, com base em uma instalação nas Ilhas Shetland, com geometria do
dique típica e topologia da infraestrutura. A análise da pressão do vento deve ser realizada pelo engenheiro do projeto, de acordo com os requisitos do cliente e segundo as condições específicas do local.
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2.5 Especificação das juntas corretas
• O Concrete Canvas deve se sobrepor em 100 mm e ser unido com:

Vedação adesiva

(fio da
Ø 8 mm)
Parafusos de aço inoxidável a uma distância de 50 mm, de centro a centro, e posicionados a 30-50 mm da borda
junta, além
de um fio de vedação adesiva com diâmetro de 8 mm, como Sika Everbuild Clearfix, aplicada na superfície do CC ainda molhado
e flexível (consulte esquema). É importante usar uma vedação adesiva compatível - contate a Concrete Canvas para confirmar a
compatibilidade. A junta deve ser limpa e a vedação adesiva comprimida para maximizar a área de contato adesiva. Depois de
curado, o concreto do CC se fixará em volta da rosca dos parafusos.
Vedação adesiva
(fio Ø 8 mm)
30-50 mm
50 mm

Vedação adesiva
(fio Ø 8 mm)

Borda
usinada

Vedação adesiva
30-50 mm
(fio Ø 8 mm)
50 mm

Borda usinada

Junta sobreposta
aparafusada 100 mm

Borda usinada

Vedação adesiva aplicada antes de aparafusar a junta
30-50 mm

Parafusos inseridos a 50 mm, de centro a centro, e a 30-50 mm da borda da arruela.

União térmica
- com uma pistola de ar quente manual com bico chanfrado, como a Leister Triac AT, com um bicoJunta
desobreposta
60 mm de
Borda
abertura,usinada
ou uma máquina 50
demmsoldar automática, Borda
como
a
Leister
Twinny
com
cunha
combinada
de
50
mm
(sem
canal
de teste).
unida termicamente
usinada
Também pode-se usar parafusos em combinação com a junta de união térmica em alguns casos. Consulte o Guia do usuário do
Junta sobreposta
CC: União térmica.
aparafusada 100 mm
30-50 mm

Borda
usinada

50 mm

Borda usinada

Junta sobreposta
aparafusada 100 mm

Junta sobreposta
unida termicamente

= Área de união térmica

Borda
usinada
Junta sobreposta
unida termicamente

Junta sobreposta
aparafusada 100 mm
= Área de união térmica

Junta sobreposta unida
Juntatermicamente
sobreposta
unida termicamente

= Área de uniãoTM
• O CC
Hydro térmica
deve ser unido com:

Pistola de ar quente manual com bico chanfrado em uso

Canal de ar para teste de
pressão de controle de qualidade
= Área de união térmica

Uma máquina de solda térmica automática, como a Leister Twinny, com cunha combinada de duas ou três vias (com canal de
Track C
teste). A soldagem do CC HydroTM deve ser realizada por um soldador térmico qualificado, de acordo comWeld
a especifi
cação do
(Min 10mm)
TM
projeto e o CC Hydro : Guia de soldagem térmica.
= Área de união térmica
Canal de ar para teste de
pressão de controle de qualidade

10mm (Air Channel)

= Área de união térmica
Canal de ar para teste de
pressão de controle de qualidade

Weld
Track A
10mm

Weld Track C
(Min 10mm)

= Área de união térmica

10mm (Air Channel)

Canal de ar para teste de
pressão de controle de qualidade
= Área Weld
de união térmica
10mm (Air Channel)
Track A
Weld
10mm
Track B
10mm
Weld
Track A
10mmWeld
(Air Channel)
10mm
Track B
10mm
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Weld

Weld
Track B
10mm

Weld Track C
(Min 10mm)

Solda de duas ouWeld
trêsTrack
vias Cdo CC HydroTM

A Leister Twinny em uso

(Min 10mm)
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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

•

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 Preparação do dique
O CC e o CCH se adaptarão ao contorno da superfície subjacente
do perfil do dique. O grau de preparação do chão dependerá da
construção do dique e da finalização necessária da superfície.
Para obter os melhores resultados, se recomenda também a
remoção de terra solta, vegetação, terra fofa, rochas protuberantes
e o enchimento de espaços vazios. Pode-se usar uma camada de
geotêxtil não entrelaçado apropriado para proteger o revestimento
da membrana contra perfurações durante a instalação do CC
HydroTM.
4.2 Instalação
Desembale o material, assegurando que a superfície fibrosa fique
direcionada para cima e que a membrana de reforço fique em
contato com o chão. Começando na base da berma, alinhe o rolo
na perpendicular e desenrole-o sobre o perfil do dique.

1
2

4.3 Posicionamento
Corte o comprimento assegurando um excesso suficiente para a
vala de ancoragem especificada.
Ao posicionar os seguintes rolos de CC, assegure-se de que haja,
no mínimo, 100 mm de sobreposição entre as camadas.

3

Ao posicionar os seguintes rolos do CC HydroTM, assegure-se de
que as camadas fiquem alinhadas dentro da guia pré-marcada em
preto.
4.4 Hidratação das sobreposições
Na instalação do CC, as áreas sobrepostas devem ser hidratadas
com a pulverização de água (pode ser usada água do mar).
Dobre uma extremidade para deixar a seção sobreposta exposta.
Pulverize a superfície de fibra com água por vários minutos, até
ela ficar molhada. Isso é válido somente para o CC, não para
o CCH.

4

4.5 Uniões
CC: O método mais rápido e fácil de unir o CC é com parafusos de
aço inoxidável em espaçamentos de 50 mm, além de um fio de 8
mm de vedação adesiva. Os parafusos são instalados com uma
parafusadeira com alimentação automática e a vedação adesiva
com uma pistola de calafetagem. Como solução alternativa, podese fazer uma junta de união térmica no CC.

5

CCH: As juntas são soldadas termicamente – consulte o Guia do
usuário do CC HydroTM: Solda térmica
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4.6 Hidratação
Depois de posicionado e com as juntas fixadas, o material deve
ser hidratado de acordo com o Guia de hidratação do CC.
Hidrate do topo para a base para assegurar a uniformidade.
Deve-se usar água em abundância, já que não pode haver superhidratação do material (proporção mínima de água: 1:2 de CC por
peso). Evite o trânsito sobre o GCCM molhado para não manchálo. Não confie na chuva para hidratar o material.

6

4.7 Entroncamentos e cantos
O CC e o CCH são muito fáceis de moldar antes da cura e as
camadas podem ser instaladas em diversas direções, para
formar entroncamentos ou cantos, ou ser cortadas para realizar
soldas em seções se estiver usando o CC HydroTM. As bordas
do perímetro do material devem ser enterradas ou presas
firmemente nas infraestrutura existente, para evitar a
entrada de vento e de água.

7

4.8 Remates
CC:
Para fazer remates em muros de contenção de concreto ou em
um rebordo, dobre a extremidade do CC em 50 mm e prenda no
substrato de concreto com parafusos chumbadores para concreto. Em locais onde houver a possibilidade de entrada de água no
remate, deve-se aplicar um fio de vedação adesiva.

CC

CCH

PARAFUSO DE ANCORAGEM
COM BARRA DE FIXAÇÃO

ANCORAGEM PARA CONCRETO
COM ARRUELA >15 mm
FIO DE Ø 8 mm DE VEDAÇÃO ADESIVA

SUBSTRATO DE TERRA

GAXETA FLEXÍVEL COM VEDANTE
SUPLEMENTAR, SE NECESSÁRIO

MURO DE
CONTENÇÃO
DE
CONCRETO

BORDA DE ARGAMASSA OPCIONAL

MURO DE
CONTENÇÃO
DE
CONCRETO

CCH:
Ele pode ser fixado em muros de contenção de concreto ou como um rebordo, usando uma barra de aço e parafusos de
ancoragem, vedado com gaxetas de Neoprene (TWI sugere uma barra de 5x40 mm com furos de 12 mm a 200 mm de centro a
centro). Contate a Concrete Canvas para solicitar acesso à nossa biblioteca de design CAD.
4.9 Cura
Após a hidratação, o material poderá ser trabalhado por,
aproximadamente 2 horas. Em climas quentes, o tempo de
trabalho pode ser reduzido. O CC e o CCH endurecem em 80% de
suas capacidades de resistência de 28 dias em 24 horas e estão
pronto para serem usados.

9

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