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CC Hydro®
Vad är CC Hydro?
CC HydroTM är en revolutionerande ny tätskiktsprodukt från Concrete Canvas Ltd.
Den kombinerar företagets betongimpregnerade textilteknik med ett
kemikalieresistent geomembran på undersidan som har en hög
ogenomtränglighet.
Geomembranet ger ett högpresterande tätskikt med möjlighet att testa tätheten hos
skarvar. Det är lämpligt för inneslutande applikationer med höga täthetskrav.
Materialet har väl synliga svetsremsor för termisk sammansvetsning av skarvarna
med en dubbel- eller trippelspårig luftkanal för snabb och enkel trycktest på plats.
Denna flexibla betongimpregnerade textil härdar vid bevattning, och skyddar
geomembranet från nötning, hål eller väderpåverkan och UV-ljus.
Den hårda betongytan eliminerar behovet av betongtillsatser samt jord eller
stenfyllning som normalt krävs med konventionella tätningssystem.
CC HydroTM finns i två tjocklekar; CCH5TM och CCH8TM (5 och 8mm) och har ett brett spektrum av tätskiktsapplikationer.

CC HydroTM - Användarfördelar
Allt-i-ett-lösning
CC HydroTM kombinerar ogenomträngligheten hos ett tätskiktsmaterial med den
skyddande, hårda ytan och hållbarheten som betongen tillför.
Detta reducerar tiden och förenklar logistiken vid installation.
Inget behov av tillkommande ytlager
CC HydroTM kräver inte ett skyddande ytlager av material vilket eliminerar behovet extra
urgrävningar, behandling av uppkommande förorenade massor eller inköp av kostsamt
fyllnadsmaterial.
Säkerställer hög volymkapacitet
TM

CC Hydro

kan läggas direkt på befintliga underlag, utan någon volymförlust.

Detta medför avsevärda besparingar i byggtid och kostnad jämfört med konventionella betonglösningar.
Lägre livscykelkostnader
CC HydroTM ger ett effektiv skydd mot ogräs vilket eliminerar framtida underhållskostnader för marktäckning.
CC HydroTM reducerar också framtida underhållskostnader för behandling av eventuella förorenade ytskikt.
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CC HydroTM - Huvudegenskaper
Hög ogenomtränglighet
CC HydroTM har utmärkt ogenomtränglighet och har genom oberoende tester enligt
BS-EN-1377 visat en hydraulisk konduktivitet bättre än1x10-12 m/s.
Hållbarhet
CC HydroTM har en hård, förstärkt yta som skyddar geomembranet från att gå sönder,
nötas, eller påverkas av olika väderförhållanden och UV-ljus, samt grävande djur.
Kemisk resistans
CC HydroTM har visat på utmärkt motståndskraft mot ett brett spektrum av kemiska
produkter, inklusive kolvätenföreningar, rötrester och sura läckageämnen.
Testbara skarvar
CC HydroTM har väl synliga svetsremsor för termisk sammansvetsning av skarvarna
med en dubbel- eller trippelspårig luftkanal för snabb och enkel trycktest på plats.

CC HydroTM - Användningsområden
Invallning
CC HydroTM kan användas för att ge ett hållbart och kemisk

CC HydroTM - Material- och fysiska egenskaper
Produkt

tjocklek

resistent tätskikt för sekundär invallning. Genom att kombinera
flexibiliteten hos geomembranet med den hårda betongytan kan
CC HydroTM användas för invallningar (både botten och vallar)
inom ett brett spektrum av tillämpningsområden, inklusive

Betong

Storlek på
2

Bredd på

rulle (m )

rulle (m2)

(mm)
TM

CCH5

5

150

1,0

CCH8TM

8

100

1,0

Produkt

petrokemisk industri, anaerobisk nedbrytning i exempelvis
vattenreningsanläggningar och för gruvavfall såsom anrikningssand.

Vikt ohär-

Densitet

Densitet

Concrete Canvas Ltd levererar idag material till 7 av de 10 största

dad (kg/

ohärdad

härdad

olje- och gasoperatörerna över hela världen.

m2)

(kg/m3)

(kg/m3)

CCH5TM

5

1500

+30-35%

CCH8TM

8

1500

+30-35%

Infordring av kanaler
TM

CC Hydro

kan snabbt rullas ut för att ge en hög ogenomtränglighet i

diken, rännor eller kanaler för dränering, bevattning eller

vattenkraftverk. Detta med liknande flödesegenskaper som slät betong och en
nötningsbeständighet som är mer än dubbelt så stor som för standard betong (OPC).
Infordring av dammar
CC HydroTM ger kostnadseffektivt tätskikt för vattendammar, med ett utmärkt
skydd mot skador av tätskiktet, påverkan från UV-ljus och ger dammar en långsiktig hållbarhet.
Övrigt
CC HydroTM kan användas för ett stort antal inneslutande applikationer med höga
täthetskrav både för nybyggnation och underhållsarbeten på befintlig anläggning.
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Concrete Canvas® GCCM - Egenskaper innan härdning
Härdning

Concrete Canvas® GCCM - Egenskaper efter härdning
Baserat på Concrete Canvas GCCM® som bevattnats enligt Concrete
Canvas® bevattningsguide.

Arbetstid
1-2 i timmar beroende på omgivande temperatur.
CCH når 80% styrka 24 timmar efter bevattning.

Styrka
CC HydroTM visar tidigt mycket hög styrka vilket är en

Bevattningsmetod

grundläggande egenskap.

Bevattna på fiberytan så att den vid beröring känns blöt under flera

Typiska styrkor och egenskaper är följande:

minuter.

Kompressionstest baserat på ASTM C109 - 02 (initial spricka)
- 10-dagars kompressionsfel stress (MPa) 40

Övrig information
TM

CC Hydro

kan inte bevattnas för mycket och hög vattenmängd är

Böjningstest baserad på BS EN 12467: 2004 (initial spricka)

alltid att rekommendera. CC HydroTM måste bevattnas aktivt. Det går

- 10 dagars böjningsfel stress (MPa) 3,4

således inte att förlita sig på att regn eller snösmältning härdar

Ogenomtränglighet Brandtekniska egenskaper

materialet. Använd spraymunstycke för bästa resultat (se CC
HydroTM tillbehörsförteckning). Bevattna inte med högt vattentryck
direkt mot mattan då detta kan skapa kanaler i det ohärdade
materialet. CC Hydro

TM

har en härdningstid på 1-2 timmar efter

bevattning. Flytta inte materialet efter att det har börjat härda.
Härdningstiden minskar i mycket varmt klimat medan den ökar i

BS EN 1377 - Vatten (m/s) 7,5x10-¹³ CC har uppnått Euroclass B certifiering:
BS EN 1377 - Diesel (m/s) 1,6x10-¹² BS EN 13501-1: 2007 + A1: 2009Bs1, d0
Flamresistens: MSHA ASTP-5011
Vertikal och horisontell certifiering Godkänd

mycket kallt klimat. CC HydroTM har härdat tillräckligt efter 24

Standard för sekundär invallning

timmar, men fortsätter öka i styrka under flera år framåt. Om CC

CAN / ULC S668-12 Godkänd

HydroTM inte har bevattnats ordentligt kan härdningen försenas och
styrkan i materialet försvagas. Om härdningen försenas, beträd ej
materialet och fortsätt att bevattna. Se Concrete Canvas

Övrigt
Motstånd mot hål i materialet CCH5TM

bevattningsguide för installation vid låga temperaturer eller

Medel Max Hål Kraft (kN) 2,4 Slitstyrka (ASTM C-1353)

onormala torkningsförhållanden. Låg temperatur innebär en

Medel Max Förskjutning (mm) 94,1 Cirka 7,5x större än 17MPa OPC
Godkänd

temperatur på markytan mellan 0 och 5 °C och stigande alternativt
förväntas falla under 0 °C 8 timmar efter bevattning. Särskilda

Mannings värde (ASTM D6460) n=0.011 Root Resistance (DD CEN/TS

torkförhållanden uppstår vid en eller flera av följande förhållanden

14416:2005)

hög lufttemperatur (> 22oC), vind (> 12km/h), starkt direkt solljus
eller låg luftfuktighet (<70%).

Godkänd

Kemisk resistans (BS EN 14414)
- Syra (pH 1,0) (56 dagars nedsänkning vid 50 °C)

Godkänd

- Alkalisk (pH 13,0) (56 dagers nedsänkning vid 50 °C)

Godkänd

- Kolväte (56 dagars nedsänkning vid 50 °C)

Godkänd

- Sulfatresistens (28 dagars nedsänkning vid pH 7,2)

Godkänd

Inverkan på motstånd i rörledningar ASTM G13(Endast CC13TM)
Godkänd
Ålderstest (minst 50 år förväntat livslängd)
Frys-Tina test (ASTM C1185)

200 cykler

Frys-Tina test (BS EN 12467:2004 del 7.4.1)

Godkänd

Dränk-torka test (BS EN 12467:2004 del 5.5.5)

Godkänd

Hetta-Regn test (BS EN 12467:2004 del 7.4.2)

Godkänd

Vattenogenomtränglighet (BS EN 12467:2004 del 5.4.4) Godkänd
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