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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 água, 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 Concrete Canvas® GCCM (CC) como um sistema de reparação,
para maximizar a segurança, a eficiência e a integridade física do material e de canais.

•

Este documento fornece informações úteis para instaladores, clientes e especificadores do CC, além de uma visão geral das
técnicas de instalação no 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 muito da qualidade da instalação. É responsabilidade do instalador seguir as orientações,
sempre que possível, e as especificações e esquemas do projeto.

Revestimento de canais com o CC - Reparação, Bowburn, Escócia, 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, 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

•

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.

•

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.

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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2.3 Especificação do método de fixação correto
Ao instalar sobre um substrato uniforme e rígido, como asfalto ou concreto derramado/pré-moldado, o CC deve ser ancorado
firmemente no substrato, para reduzir possíveis efeitos de encolhimento no processo de secagem. O método mais seguro de
fixação da extremidade do CC é em uma vala de ancoragem com concreto derramado. Onde isso não for prático, as fixações
de concreto apropriadas, como pregos para concreto Hilti aplicados com pistola automática, buchas de expansão ou parafusos
chumbadores (consulte figura 1).

CC preso por um rebordo de concreto derramado

CC ancorado com um prego para concreto aplicado com pistola automática, com uma
arruela de 20 mm

Extremidade livre

Extremidade livre
100 mm

Camada de CC

Vala de ancoragem com
concreto derramado

Substrato de concreto reparado

Prego de ancoragem
para concreto

Figura 1. Instalação típica de uma seção longa e contínua do CC sobre um substrato de concreto grande. Onde for
necessário fazer ancoragem, podem ser usadas vala de ancoragem com concreto derramado ou pregos de ancoragem
para concreto.

As seguintes regras devem ser seguidas para determinar a localização das fixações:
•

As fixações são necessárias nas “extremidades livres” de todas as extensões do CC.

•

São necessárias fixações intermediárias em uma “alteração do perfil côncavo”, quando a distância da alteração do perfil até a
próxima fixação for superior a 5 m. As fixações devem ser posicionadas, aproximadamente, a 100 mm da alteração do perfil
(consulte exemplos abaixo)
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X < 5m

Figura 2.1
Fixação somente nas
extremidades livres.

X < 5m
X < 5m

X < 5m

Figura 2.2
Base ≥ 5 m, fixação a
100 mm da alteração do
perfil côncavo.

X < 5m
X ≥ 5m

Alteração do perfil
côncavo

100mm

100mm

Figura 2.3
Lados ≥ 5 m, fixação a
100 mm da alteração do
perfil côncavo.

X ≥ 5m

X ≥ 5m

X < 5m
100mm

100mm

X ≥ 5m

Figura 2.4
Lados e base ≥ 5 m,
fixação a 100 mm dos dois
lados da alteração do perfil
côncavo.

X ≥ 5m

X ≥ 5m
100mm

100mm
100mm
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2.4 Especificação da fixação
•
•
•
•
•

O CC deve sempre ser fixado em uma vala de ancoragem com concreto derramado ou do seguinte modo:
As fixações devem ter uma haste de Ø>3 mm, arruela de Ø>16 mm.
O número mínimo de fixações necessários para uma determinada espessura do CC é mostrado na tabela 2.
Podem ser necessárias mais fixações, já que devem ser usados um número suficiente para suportar uma força de cisalhamento
total (VREC/m) por 1 m de largura do CC, como mostrado na tabela 2 abaixo. Consulte a especificação do fabricante da fixação
para ver a VREC da fixação em uma determinada resistência do concreto.
As fixações devem estar a 100 mm da extremidade do CC ou do topo da alteração do perfil côncavo.

100mm

B

A

100mm

B

A

A ancoragem nas extremidades e nas alterações do perfil côncavo devem incluir uma fixação através da junta da
sobreposição contígua à faixa adjacente do CC (A) e o número de fixações (b) mostrado na tabela 2 abaixo, segundo a
espessura do CC, espaçadas de modo uniforme ao longo do resto da largura.

(A)

(B)

VREC/largura (força de cisalhamento total por largura do CC - A + B)

1

7

16 kN

3

N/A

Número de fixações
1

CC5TM

CC8TM

CC13

TM

Comprimento total do perfil
<3,0 m (CC5, CC8, CC13)

1
1

5
9

≥ 16mm

VREC

8 kN

25 kN

≥ 3mm

Tabela 2. Requisitos mínimos do parafuso para as três espessuras do CC e sua capacidade de cisalhamento total.
Assegure-se de que sejam usadas fixações suficientes para resistir as forças de cisalhamento hidráulicas do pico da
velocidade de escoamento projetada (Mannings n.º = n = 0.011). Podem ser necessárias fixações adicionais em fluxos
turbulentos.
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Por exemplo: para fixar uma largura do CC8TM em uma estrutura de concreto de 20 MPa. A tabela 1 mostra um mínimo de 1 fixação
através da junta da sobreposição de 100 mm (A) e um mínimo de 7 fixações através do corpo do CC. Se propõe o uso de buchas
de expansão Hilti DBZ 6/35 já que elas têm uma haste de 6 mm e uma arruela de 16 mm. A resistência de projeto (VREC) dessa
fixação em um concreto de 20 MPa é de 2,2 kN e a tabela 2 mostra um requisito de força de cisalhamento total de 16 kN por 1,1
m de largura do CC. Portanto: 16 kN/2,2 kN = 7,3 fixações necessárias por largura do CC8TM. O valor 7,3 deve ser arredondado
para cima para dar um total de 8 fixações, que serão necessárias: 1 através da junta (A) e 7 espaçadas uniformemente ao longo
do corpo do CC (B).
Assegure-se de usar fixações suficientes para resistir à força de cisalhamento hidráulica, resultante do pico da velocidade de
escoamento projetada. (Nº Manning n=0,011). Podem ser necessárias fixações adicionais em fluxos turbulentos.
2.5 Especificação das uniões
As camadas adjacentes do CC devem ser sobrepostas em um mínimo de 100 mm na direção do fluxo da água e o CC pode ser
unido na direção do comprimento ou da largura ao longo da sobreposição com fixações de alvenaria, vedação adesiva ou união
térmica. Normalmente, é usada a vedação adesiva ou a junta de união térmica em aplicações de reparação. Consulte o Guia do
usuário do CC: Juntas e ﬁxações para obter informações sobre a linha completa dos métodos de união disponíveis.
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3.0 Metodologia
3.1 Equipamento
•
•

Deve-se limpar o concreto em más condições e aplicar
argamassa nas gretas maiores (normalmente, superiores a
50 mm, em qualquer direção), para eliminar vazios sob o CC.
Toda terra, pedras ou resíduos de concreto soltos, além de
vegetação, devem ser removidos.

3.2 Instalação do CC
•
•

Desenrole o CC na superfície a ser reparada, com a face
de fibra para cima e a membrana de PVC em contato com
o chão.
Enfie o CC nos cantos, assegurando que ele entra em contato
com o substrato. Quando ele estiver posicionado, corte no
comprimento desejado.

1
2

3.3 Posicionamento e fixação
•
•

Assegure-se de que haja uma sobreposição mínima de 100
mm na direção do fluxo da água, ao unir camadas adjacentes
do CC.
Coloque as fixações segundo as orientações acima.

3.4 Uniões
•

•

A vedação adesiva ou a união térmica é o método mais
comum usado de união em projetos de reparação. Consulte
o Guia do usuário do CC: Juntas e ﬁxações para obter
instruções detalhadas e métodos alternativo de união.
Sempre que possível, o CC deve ser hidratado sob as
sobreposições antes da união. Isso é fundamental para
assegurar que a junta alcance a resistência especificada e
mais importante ainda em climas áridos.

3
4
5
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3.0 Metodologia de instalação (cont.)
3.5 Hidratação
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Após fixar e unir, pulverize o CC com água para hidratá-lo.
Varrer a superfície do CC com uma escova rígida antes da
hidratação ajudará a melhorar o aspecto quando ele estiver
curado e remove a poeira da superfície, pegadas e evita
manchas.
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 CC8TM 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

3.6 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.

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.

Assegure uma hidratação adequada, não conﬁe na chuva

Aterre a vala de ancoragem
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