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CONCRETE CANVAS®
Betong på rulle
Vad är det?
Concrete Canvas® är del av en revolutionerande ny klass av
byggnadsmaterial kallad Geosynthetic Cementitious Composite Mats
(GCCMs). Det är en flexibel,betongimpregnerad textil som efter vattning
härdar till ett tunt, hållbart, betonglager som är vattentätt och brandtåligt. Med
andra ord är det ”betong på rulle”. Concrete Canvas® GCCM (CC) bildar en
betongkonstruktion utan behov av någon speciell anläggning eller
blandningsutrustning, bara att rulla ut materialet och tillsätta vatten.
CC består av en tredimensionell fibermatris med en speciellt utformad
torrbetongmix. Undersidan består av ett PVC lager som säkerställer att
materialet är fullständigt vattentätt. CC kan bevattnas antingen med slang eller
genom att sänkas ner under vatten. När materialet har härdat förstärker
fibrerna betongen och förhindrar därmed sprickbildning. Concrete Canvas®
GCCM finns i 3 tjocklekar: CC5TM, CC8TM och CC13TM, som är 5, 8
respektive 13mm tjock.

Concrete Canvas® GCCM - Användbarhet
Snabb installation
CC kan läggas ut med 200 m2/h, vilket är upp till 10 gånger snabbare i jämförelse med
konventionella betonglösningar.
Lätt att använda
CC finns som portabla rullar, som kan förflyttas utan hjälpmedel och är därför lämplig för
applikationer med begränsad åtkomst. Betongen är färdigblandad, därmed behövs ingen
utrustning för blandning, mätning, eller kompaktering.
Sänker projektkostnaderna
Den snabba och enkla installationsmetoden innebär att Concrete Canvas® GCCM är mer
kostnadseffektiv i jämförelse med konventionella betongmetoder och med en enklare logistik.
Miljövänligt
CC bygger på kolteknik med låg massa som medför en materialbesparing på upp till 95%
i jämförelse med vanlig betong inom flera användningsområden.
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Concrete Canvas® GCCM - Huvudegenskaper
Vattentät
En undersida av PVC medför att materialet har utmärkt vattentäthet.
Stark
Fiberförstärkningen förhindrar sprickbildning och ger ett stöttåligt och stabilt material.
Hållbar
CC är dubbelt så slittålig som vanlig OPC (Ordinary Portland Cement). CC har också mycket
bra kemisk resistens, bra vädertålighet och bryts inte ned av UV-ljus.
Flexibel
CC är lätt att forma, som följer markprofilen väl och kan anpassas till befintlig infrastruktur.
Ohärdad CC kan kapas med hjälp av enklare verktyg.

Concrete Canvas® GCCM - Användningsområden
Dikestätning
CC kan snabbt rullas ut för att täta ett dike eller en kanal. Det är betydligt snabbare, lättare och
billigare att installera än konventionell betonglösning för diken och kräver ingen specialutrustning.
Mattan kan läggas av tre man, 200 m2/h.
Släntförstärkning
CC kan användas för att stabilisera och skydda sluttningar som ett alternativ till sprutbetong
och stålnät. CC är snabbare att installera, mer kostnadseffektiv, kräver mindre specialiserad
utrustning och eliminerar de risker som finns med sprutbetong, såsom betongstänk.
Förstärkning av invallningar
CC är ett kostnadseffektivt alternativ till betong eller sprutbetonglösningar för att förstärka
sekundärvallar. Den skyddar effektivt mot ogräs och sänker underhållskostnaderna samtidigt
som det ger ett extra skydd mot genomtränglighet och ett ökat brandskydd. Den snabba
installationen minskar tiden på arbetsplatsen samtidigt som de manuellt bärbara rullarna
möjliggör installation på svåråtkomliga platser.
Lagning
CC kan användas för att snabbt infodra och renovera existerande betongstrukturer med
miljöskador och sprickor.
Förstärkning av kulvertar och trummor
CC kan användas som ett kostnadseffektivt alternativ vid ombyggnation av skadade kulvertar
och trummor, samtidigt som det ger ett hållbart erosionsskydd.
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Concrete Canvas® GCCM - Egenskaper innan härdning

Concrete Canvas® GCCM - Fysiska egenskaper

Härdning

Produkt

Arbetstid
1-2 i timmar beroende på omgivande temperatur.
CC når 80% styrka 24 timmar efter bevattning.
Bevattningsmetod
under flera minuter. Återfukta CC igen efter 1 timme vid:

•
•
•

Storlek

Längd

Storlek

Längd

Rull-

(mm)

batch

batch

bulk

bulk

bredd

(m2)

(m)

(m2)

(m)

(m)

CC5TM

5

10

10

200

200

1,0

CC8TM

8

5

4,55

125

114

1,1

13

N/A

N/A

80

73

1,1

CC13

Bevattna på fiberytan så att den vid beröring känns blöt

Tjocklek

TM

Produkt

Massa

Densitet

Densitet

(ohärdad) (kg/

(ohärdad) (kg/

(härdad) (kg/

m 2)

m3)

m 3)

CC5

TM

7

1500

+30-35%

CC8

TM

12

1500

+30-35%

19

1500

+30-35%

Installation av CC5
Installation på brant eller vertikal yta
Installation i varmt klimat

CC13TM

Concrete Canvas® GCCM - Bevattning

Brandtekniska egenskaper

CC kan inte bevattnas för mycket och hög vattenmängd är alltid att

CC har uppnått Euroklass B certifiering:

rekommendera. Minsta förhållande vatten:CC är 1:2, baserat på

BS EN 13501-1:2007+A1:2009 B-s, d0

vikt. CC kan vattnas med salt- eller sötvatten. CC härdas under
vatten. CC har en härdningstid på 1-2 timmar efter bevattning.

CC har uppnått MSHA godkännande:

Härdningstiden minskar i varmt klimat. CC har härdat tillräckligt

30CFR, avsnitt 7, underkapitel B, sektion 7.24

efter 24 timmar, men fortsätter öka i styrka under flera år framåt.

Concrete Canvas® GCCM - Egenskaper efter härd-

Ålderstest

Baserat på Concrete Canvas GCCM® som bevattnats enligt Concrete

Frys-Tina testning (ASTM C1185)

Godkänt

200

Canvas® bevattningsguide.

cykler

Styrka
visar tidigt mycket hög styrka vilket är en grundläggande
egenskap hos CC.
Typiska styrkor och egenskaper är som följer:
Kompressionstest baserat på ASTM C109 – 02 (första spricka)
- 10 dagars kompressionstest (MPa) 40

Frys-Tina testning (BS EN 12467:2004 avsnitt 5.5.2)

Godkänt

Dränk-Torka testning (BS EN 12467:2004 avsnitt 5.5.5)

Godkänt

Hetta - Regn Testning (BS EN 12467:2004 avsnitt 7.4.2)

Godkänt

Vattentålighet (BS EN 12467:2004 avsnitt 5.4.4)

Godkänt

Övrigt

Böjningstest baserat på BS EN 12467:2004 (första spricka)
- 10 dagars stresstest (MPa) 3,4

Slitfasthet/nötningshållfasthet (DIN 52108)

- 10 dagars böjningtest Youngs modulus (MPa) 180

-Liknande till dubbla som för OPC

Max 0.10g/cm²

Manningsvärde (ASTM D6460)

n=0.011

Rotrestistens (DD CEN/TS 14416:2005)

Godkänt

Draghållfasthet (första spricka):
Produkt

CC5

TM

Längdriktning

6,7

Breddriktning

Kemisk resistens (BS EN 14414)

3,8

CC8TM

8,6

6,6

CC13TM

19,5

12,8

- Syra (pH 4.0) (56 dagars nedsäkning vid 50˚C)

Godkänt

- Alkal (pH 12.5) (56 dagars nedsäkning vid 50˚C)

Godkänt

- Kolväte (56 dagars nedsäkning vid 50˚C)

Godkänt

- Sulfatresistens (28 dagars nedsäkning vid pH 7.2)

Godkänt

Slagtålighet för rörledningsbeläggning
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