
 
BETONOVÉ 
PLÁTNO 
Geosyntetická cementová
kompozitová rohož

životnost
50+ let

odolnost vůči
agresivnímu prostředí 

UV odolonst voděodolné vydrží až 300 cyklů 
zmrazení/rozmrazení

vysoká odolnost
proti protržení



Concrete Canvas, 
riešenia pre 
infraštruktúru
Naša široká škála riešení Concrete Canvas vytvára, 
obnovuje, posilňuje a chráni komponenty infraštruktúry. 
S podporou našich technických znalostí sa táto 
inovatívna technológia inštaluje jednoduchšie a 
rýchlejšie ako súčasné technológie.

Či už budujete alebo opravujete existujúcu 
infraštruktúru, môžeme Vám pomôcť podporiť Vašu 
infraštruktúru tak, aby dlhodobo poskytovala 
požadované vlastnosti a funkcie.

Pridaná hodnota riešenia

Technické znalosti 
• Posúdenie technického riešenia
• Využite inovatívnej technologickej

platformy
• Poskytnutie technickej dokumentácie

Technická podpora
• Školenia a podpora pracovnikov priamo v teréne
• Poskytnutie konzultacii pre optimalizáciu technického 

riešenia

Optimalizácia projektu Vám prináša

• Nižšie celkové náklady
• Výrazné zvýšenie

produktivity(10x)
• Zvýšená životnosť(50 rokov)
• Rýchla inštalácia
• Minimálne povrchové úpravy
• Inštalácia za každého počasia

Concrete Canvas,
řešení pro Vaši 
infrastrukturu
Široká škála aplikací betonového výrobku  Concrete Can-
vas vytváří, obnovuje, posilňuje a chrání komponenty Vaší 
infrastruktury. S podporou našich technických znalostí se 
tato inovativní technologie instaluje jednodušeji a rychleji 
než současné technologie.

Jestli už budujete anebo opravujete existující infrastruktu-
ru, můžeme Vám pomoci podpořit Vaši novou nebo stávají-
cí infrastrukturu tak, aby si dlouhodobě udržovala požado-
vané vlastnosti a funkce.

Přidaná hodnota tohoto řešení

Technické znalosti 
• Posouzení technického řešení 
• Využití inovativní technologické   
   platformy 
• Poskytnutí technické dokumentace 

Technická podpora 
• Školení a podpora pracovniků přímo v terénu 
• Poskytnutí konzultace pro optimalizaci
   technického řešení

Optimalizace projektu Vám přinese 
• Nižší celkové náklady 
• Výrazné zvýšení produktivity práce
   při opravách (10x) 
• Zvýšenou životnost (až 50 roků) 
• Rychlou instalaci 
• Minimální povrchové úpravy 
• Instalace je možná  za každého počasí



• Rýchla inštalácia
• Prispôsobí sa profilu kanálu
• Nižšie celkové náklady
• Nevyžaduje špeciálne náradie
• Rýchlosť inštálacie až 400 m² za deň
• Účinne zabraňuje rastu vegetácie

Výstavba kanálov
Concrete Canvas návin sa môže rýchlo a 
jednoducho  rozvinúť a vytvoriť priekopu 
alebo kanál. Pri porovnávaní iných metód 
menežmentu, regulácie vody a erózie ide o 
nákladovo efektívnu metódu oproti klasickým 
metodám ako sú: betónovanie, dlaždice, 
betónové prefabrikáty , striekaný betón...atď 

Benefity:

• Predĺži životnosť už existujúcej priepuste
• Hydratuje sa lokálnym zdrojom vody
• Ľahká a rýchla inštalácie s malým tímom

 Vodné priepuste
Ideálny ako ochranný povrch v aplikáciách 
kovových priepusti, betónová tkanina je 
cenovo výhodnou alternatívou ku 
klasickým technológiam opráv. Môže sa 
použiť na čelnej strane, vstupe a výstupe, 
aby sa zabránilo erózii a podtečeniu 
existujúcej konštrukcie. 

Benefity:

Aplikácie

Navinutý Concrete Canvas na svitku  se může 
rychle a jednoduše rozvinout  a upevnit na pří-
kop anebo kanál. Při porovnávání jiných metod 
usměrňování regulace vody a eroze jde o nákla-
dově efektivní metodu oproti klasickým metodám 
jako jsou: betonování, dlaždice, betonové prefab-
rikáty , stříkaný beton...atd.

Concrete canvas  je ideální jako ochranný povrch 
při  aplikaci u  kovových propustí.  Naše betonová 
tkanina je cenově výhodnou alternativou ke kla-
sickým technologiím oprav. Může se použít na 
čelní straně, vstupu i výstupu propustě, aby se za-
bránilo erozi a podtečení existujících konstrukcí.

Výstavba kanálů

Vodní propustě

Aplikace

Benefity:
• Velmi rychlá instalace
• Přizpůsobí se profilu kanálu
• Nižší celkové náklady
• Nevyžaduje speciální nářadí
• Rychlost instalace až 400 m² za den
• Účinně zabraňuje růstu vegetace

Benefity:
• Prodĺouží životnost už existujících propustí
• Hydratuje se lokálním zdrojem vody
• Lehká a rychlá instalace s malým počtem
  pracovníků
• S tímto materiálem lze pracovat i pod vodou



• Rýchla inštálcia
• Nižšie celkové náklady
• Nevyžaduje špeciálne vybavenie
• Učinne potlačuje rast vegetácie
• Inštalácia je možná v 

akomkoľvek počasí

Svahy
Concrete Canvas sa úspešne používa na 
ochranu svahov ako náhrada za striekaný betón, 
sypaný a ukladaný kameň a iné tvrdé 
pancierové systémy. Materiál sa ľahko inštaluje, 
nevyžaduje špeciálne vybavenie a môže ho 
používať personál údržby infraštruktúr.

Benefity:

• Účinne potláča rast vegetácie
• Ľahká inštálacia okolo už 

vybudovanej infraštruktúry
• Špičková úroveň nepriepustnosti
• Nižšie celkové náklady
• Nízke náklady na údržbu
• Ohňovzdornosť

Iné aplikácie

• Zavlažovanie
• Ťažba nerastných surovín a 

banský priemysel
• Opravy betónových 

konštrukcii

Hrádze
V porovnaní s liatým alebo striekaným betónom 
je Concrete Canvas cenovo výhodnou 
alternatívou pre obloženie a spevnenie hrádze. 
Schopnosť rýchlej inštalácie znižuje pracovný 
čas na mieste, zatiaľ čo dostupnosť prenosných 
zvitkov umožňuje inštaláciu v oblastiach so 
staženým prístupom.

Benefity:

Concrete Canvas se úspěšně používá na ochranu 
svahů jako náhrada za stříkaný beton, sypaný  a  hut-
něný  kámen a jiné tvrdé systémy. Materiál sa lehko 
instaluje, nevyžaduje speciální vybavení a může ho 
používat i jen  personál údržby infrastruktury.

V porovnání s litým anebo stříkaným betonem 
je Concrete Canvas cenově výhodnou alternativou 
pro obložení a zpevnění hrází. Možnost jeho 
rychlé instalace snižuje pracovní čas na místě, při 
využití  lehkých přenosných svitků je umožněna 
instalace v oblastech se stíženým přístupem.

Svahy

Hráze

Jiné aplikace

Benefity:
• Velmi rychlá instalace
• Nižší celkové náklady
• Nevyžaduje speciální nářadí
• Učinně potlačuje růst vegetace
• Instalace je možná v jakémkoliv počasí

Benefity:
• Účinně potlačuje růst vegetace
• Lehká instalace okolo už vybudované   
   infrastruktury
• Špičková úroveň nepropustnosti
• Nižší celkové náklady
• Nízké náklady na údržbu
• Ohnivzdornost

• Zavlažování
• Těžba nerostných surovin a báňský  průmysl
• Opravy  stávajících betonových konstrukcí



Zmeňte pohľad na betónovanie
Predstavte si, že budete môcť používať betón na svahoch, vo vode a v iných ťažko dostupných miestach 
bez foriem, bez miešania a s minimálnym vybavením. Geosyntetická cementová kompozitová rohož 
Concrete Canvas je flexibilná tkanina, ktorá sa ľahko ohýba a prispôsobuje, čo jej umožňuje sledovať 
prirodzené tvary podložia ako napríklad priekopa, kanál, hrádza a svah.

Materiál sa nedá prehydratovať, takže môže byť inštalovaný v daždi alebo pod vodou, dokonca aj v 
slanej vode(morskej). Pretože prichádza v rôznych veľkostiach, vrátane menších balení, ktoré sú  
vhodné pre manipuláciu i pre dvoch mužov, znižuje to potrebu ťažkých strojov.

Ideálna alternatíva k sypanému kameňu, striekanému a liatemu betónu, Concrete Canvas môže byť 
použitý na akomkoľvek mieste, ktoré potrebuje ochranu pred eróziou alebo opotrebovaním, a môže byť 
použitý na vedenie a zadržiavanie vody alebo inej tekutiny. 

Pre potreby Vašich aplikácii sú k dispozícii tri hrúbky:  CC5 (5 mm), CC8 (8 mm) a CC13 (13 mm).

Odporúčame CC8  
CC5 alebo CC13 v prípade špecifických podmienok. 

Odporúčame CC5
CC8 na nestabilnom podklade alebo pri veľkóm prietoku vody.

Odporúčame CC5
CC8 alebo CC13 pre aplikácie s intenzívnou premávkou

Odporúčame CC5
CC8 alebo CC13 pre aplikácie s veľkým poškodením, s 
veľkým prietokom vody alebo turbulentým prúdením.

Odporúčame CC8
CC13  pri tokoch s vysokou úrovňou úlomkov alebo vysokými 
prietokovými podmienkami. CC5 sa môže použiť pri podmienkach s 
nízkym prietokom a s nízkou úrovňou úlomkov. 

Odporúčame CC5

Odporúčame CC8
CC13 pri prepadoch s vysokou úrovňou úlomkov alebo s 
vysokými prietokovými podmienkami..

Odporúčame CC5 alebo CC8
CC13 pri vysokých prietokovych podmienkach alebo v prostredí 
náchylnom na nárazy.

Odporúčame CC5 pre odvetranie šachty. Odporúčame CC8 pre 
šachty vystavené vysokému tlakovému zataženiu.

Výstavba kanálov

Ochrana svahov

Obloženie hrádze

Oprava betónu

Výstvaba a oprava priepusti

Potláčanie rastu vegetácie

Vodné výtoky a prepady

Ochrana gabiónov

Ventilácie a šachty

Aplikácie CC5 CC8 CC13 Pripomineka
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●	Odporúčame       Odporúčame pri špecifických podmienkach

Představte si, že budete moci používat beton na strmých svazích, ve vodě a v jiných těžko dostupných 
místech bez forem, bez bednění,  bez míchání a s minimálním vybavením. Geosyntetická cementová 
kompozitová rohož Concrete Canvas je flexibilní tkanina, která se lehce ohýbá a přizpůsobuje, což jí 
umožňuje dokonale kopírovat  přirozené tvary podloží, jako například příkop, kanál, hráz a svah.

Materiál se nedá přehydratovat, takže se může instalovat v dešti anebo pod vodou, dokonce i ve slané 
vodě (mořské). Protože se nabízí  v různých velikostech, včetně menších balení, které jsou vhodné pro 
manipuláci ve dvou lidech, snižuje se  tak potřeba použití těžkých strojů.

Concrete Canvas je ideální alternativa k sypanému kameni, stříkanému a litému betonu.  Betonové 
plátno může být použito na jakémkoliv místě, které potřebuje ochranu před erozí anebo opotřebová-
ním, a může být použito na usměrňování a zadržování vody anebo jiné tekutiny, třeba i kyseliny.

Pro aplikaci betonového plátna jsou k dispozici tři tloušťky: CC5 (5 mm), CC8 (8 mm) a CC13 (13 mm).

Změňte pohled na betonování

Aplikace Připomínky

Výstavba kanálů Doporučujeme CC8
CC5 anebo CC13 v případě specifických podmínek

Doporučujeme CC5

Doporučujeme CC5
CC8 na nestabilním podloží a při velkém průtoku vody

Doporučujeme CC5
CC8 anebo CC13 pro aplikace s intenzivním provozem

Doporučujeme CC5
CC8 nebo CC13  pro aplikace s velkým poškozením  a při velkém
průtoku vody anebo turbulentním prouděním

Doporučujeme CC8
CC13 při přepadech s vysokou úrovní úlomků anebo s vysokým průtokem.

Doporučujeme CC5 anebo CC8
CC13 při tocích  s vysokým průtokem anebo v prostředí náchylném na nárazy

Doporučujeme CC5 pro odvětrání šachet nebo CC8 pro šachty vystavené    
vysokému tlakovému zatížení

Doporučujeme Doporučujeme při specifických podmínkách

Doporučujeme CC8
CC13 při tocích s vysokou úrovní úlomků anebo s vysokým průtokem. CC5 se může 
použít při podmínkách s nízkou  úrovní úlomků anebo s nízkým průtokem.

Ochrana svahů

Obložení hráze

Oprava betonu

Výstavba a oprava
propustí

Potlačení růstu vegetace

Vodní výtoky a přepady

Ochrana gabionů

Ventilace, šachty, tunely



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
BETONOVÉHO PLÁTNA 

SILNÝ
Vyztužení vlákny zabraňuje praskání, pohlcuje energii      
nárazem a zajišťuje soudržnost CC.

ODOLNÝ
CC je dvakrát odolnější vůči oděru  než standardní  OPC 
beton , má vynikající chemickou odolnost, skvěle odolá-
vá povětrnostním vlivům  a nedochází k jeho degradaci          
UV zářením.

Betonové plátno  je vyráběno ve formě pásů o šířce 1 m, resp. 1,1 m. Skládá se z polymerové matrice o síle 
5 mm, 8 mm nebo 13 mm, která je vyplněna speciální cementovou směsí. Z rubové strany je matrice kryta 
vrstvou PVC, lícová strana je tvořena hydrofilní tkanou vrstvou. 

CONCRETE CANVAS  je dodáván v  cívkových rolích o váze cca 1,5 t pro strojní pokládku, v balených 
rolích o váze 60 kg a 70 kg umožňujících ruční manipulaci a nebo v rolích o šířce 2,3,4 m.
Po instalaci a ukotvení je dostatečným přídavkem vody aktivována cementová náplň, čímž po vytvrdnutí 
vznikne kompaktní a pevný povrch s vlastnostmi betonu. Po navlhčení je materiál ještě zhruba dvě hodiny 
zpracovatelný a  po 24 hodinách dosáhne 80 % své pevnosti. 

Podle konkrétních nároků na pevnost a vodotěsnost lze jednotlivé pásy různými způsoby spojovat. Mohou 
se pokládat s přesahem, spojovat vruty a sponkami, sešívat, lepit tmelem či stavebním lepidlem nebo termic-
ky fixovat po nahřátí vrstvy PVC. K dělení v suchém stavu stačí odlamovací nůž, po vyzrání je potom třeba 
použít řezné kotouče na beton. 

Rychlá instalace

Nižší stavební náklady Ekologický

Jednoduchá instalace

FLEXIBILNÍ
CC má překrývací schopnosti  a přesně  kopíruje  pozemní   profil a přizpůsobuje se existující infrastruktuře.       
Rozbalený CC lze řezat nebo jina k přizpůsobovat  svému podloží      pomocí základních ručních nástrojů.

VODĚODOLNÝ
Podložka z PVC na jednom  z povrchů CC zajišťuje, že materiál má vynikající hydroizolační 
vlastnosti.

Velká rolka

Malá rolka Široká rolka

až 200m2 přenosné rolky 5 nebo 10m2 dostupné v šířkách 2, 3nebo 4m



Vlastní instalace je jednoduchá a v nejběžnějším případě 
spočívá v prostém rozvinutí role například do připraveného 
příkopu. Kotvení může být provedeno pouhým přehrnu-
tím přesahu zeminou na okraji příkopu nebo zemními 
hřeby. Pro příkopy větších rozměrů je pak použit příslušný 
počet vzájemně spojených pruhů, případně jsou jednotlivé 
pruhy kladeny kolmo na směr proudění. 

Plátno je velmi pružné, dá se ohýbat jako obyčejná látka         
a obalit téměř kolem jakéhokoli tvaru.

Hlavními výhodami betonové tkaniny je zásadní sníže-
ní nákladů na dopravu materiálu, výrazná redukce po-
čtu pracovníků a techniky pro instalaci, možnost 
použití i v nepříznivých povětrnostních podmínkách, 
absence potřeby bednění, minimalizace vzniku odpadů 
a konstantní kvalitativní parametry při dodržení podmí-
nek použití. Na konci životnosti, která je odhadována na 
padesát let, je odstranění materiálu podstatně jednodušší, 
než v případě klasického betonu. 

Betonová tkanina - Concrete Canvas je velmi efektivní 
alternativou k běžně používaným klasickým technologiím 
a je vhodným materiálem zejména pro aplikace, kde z různých 
důvodů není jejich použití výhodné. 

125 m2 CC8                                       =                            2 x 17 tunový  betonový domíchávač
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CONCRETE CANVAS používají na svých stavbách i tyto významné zahraniční společnosti : 


