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1. Úvod  
1.1. Concrete Canvas® je súčasťou 

revolučnej novej triedy stavebných 
materiálov s názvom Geosyntetické 
cementové kompozitné rohože 
(GCCM).       
Je to flexibilná, betónová 
impregnovaná textília, ktorá pri 
hydratácii vytvrdne na tenkú, 
odolnú, vodotesnú a ohňovzdornú 
betónovú vrstvu.       
V podstate ho možno opísať ako 
„betón na kotúči“ a používa sa na širokú škálu aplikácií vrátane rýchleho 
obloženia drenážnych kanálov, poskytujúcich ochranu svahov, zabránenie 
rastu vegetácie , opravu priepustov a všeobecnú sanáciu betónu. 

1.2. Rozsah  
 Tento dokument poskytuje návod na inštaláciu CC ako kanálového 

obloženia spôsobom, ktorý maximalizuje bezpečnosť, účinnosť a 
fyzickú integritu materiálu a kanálu.  

 Dokument poskytuje užitočné informácie pre inštalatérov, zákazníkov 
a predajcov Concrete Canvas® (CC) a poskytuje prehľad inštalačných 
techník pre obloženie kanálov. 

 Všestranný charakter CC znamená, že tento dokument nie je 
vyčerpávajúci a je určený len na usmernenie. Výnimky z tohto 
usmernenia sa môžu vyžadovať na riešenie špecifických podmienok 
pre konkrétne miesto  alebo špecificky pre daný produkt. 

 Výdrž CC je závislá od kvality jeho inštalácie. Inštalatér je zodpovedný 
za dodržiavanie týchto usmernení podľa špecifikácií projektu a 
výkresov.  

1. Úvod 
1.1.

1.2. Obsah

Concrete Canvas® je součástí revoluční nové 
třídy stavebních materiálů s názvem Geo-
syntetické cementové kompozitní rohože 
(GCCM). Je to flexibilní, betonová impregno-
vaná textilie, která při hydrataci vytvrdne na 
tenkou, odolnou, vodotěsnou a ohnivzdornou 
betonovou vrstvu.

V podstatě je možné jej popsat  jako "beton na 
kotouči" a používá se na širokou škálu aplika-
cí, včetně rychlého obložení drenážních kaná-
lů, ochranu svahů, zabránění růstu vegetace, 
opravu propustí  a jímek  a všeobecnou sanaci 
betonu.

•	  Tento dokument poskytuje návod na instalaci CC pro kanálové obložení způsobem, který 
maximalizuje bezpečnost, účinnost a fyzickou integritu materiálu a kanálu.

•	 Tento dokument poskytuje užitečné Informace pro instalační pracovníky , zákazníky a pro-
dejce Concrete Canvas® GCCM (CC) a poskytuje přehled instalačních technik pro obložení 
kanálů.

•	 Všestranný charakter použití CC znamená, že tento dokument není vyčerpávající a je určen 
jen na  usměrňování toku vody a její zadržování . Výjimky z tohoto postupu mohou  existo-
vat při  řešení specifických podmínek  nebo pro konkrétní specifické  místo.

•	 Životnost CC je závislá na kvalitě jeho instalace. Instalatér je odpovědný za dodržování 
těchto instalačních instrukcí  a podle specifikace projektu ve  výkresové dokumentaci.
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Vláknitá horní vrstva

3D vláknitá struktura Suchá betonová směs

PVC vrstva
(voděodolná vrstva)
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2. Špecifikácia 
2.1. Výber správnej hrúbky        

  CC je dostupný v 3 rôznych hrúbkach, CC5TM (5mm), CC8TM (8mm) 
a CC13TM (13mm). 
 CC5TM sa môže použiť na výstavbu kanálov s pevným substrátom, 

ako je napríklad prekrytie už existujúceho betónového kanála alebo 
položení na tvrdý podklad, ako je napríklad kameň. CC5TM sa môže 
použiť aj na dočasné práce. 

 CC8TM  je štandardná hrúbka špecifikovaná pre obloženie kanála a 
odporúča sa, pokiaľ neplatí žiadna z podmienok uvedených vyššie 
alebo nižšie. 

 CC13TM  zvážte tam, keď je kanál vystavený vysokým úrovniam 
nečistôt, kde je prietok vody vyšší ako 8,6 m/s alebo kde je pôda 
obzvlášť strmá alebo nestabilná 

 

 

2.2. Výber správneho produktu       
  CC je dostupný ako veľká rolka alebo menšia ľahko prenosná rolka 
  Veľká roľka ponúka najrýchlejšiu inštaláciu, ale musí byť nasadená 

pomocou ťažkého zdvíhacieho mechanizmu. Čo sa týka použitia 
materiálu a prepravy, veľké rolky sú vo všeobecnosti efektívnejšie ako 
malé ľahko prenosné rolky 

Typ CC Hrúbka  
(mm) 

Šírka 
(m) 

Váha 
v nehydratovanóm 

stave  (kg/𝑚𝑚2) 

CC5 5 1.0 7 

CC8 8 1.1 12 

CC13 13 1.1 19 

Veľká rolka 
pokrytie 

(𝑚𝑚2) 

Veľká rolka 
dĺžka(m) 

200 200 

125 114 

80 73 

Malá rolka 
pokrytie(𝑚𝑚2) 

Malá rolka 
dĺžka (m) 

10 10 

5 4.55 

N/A N/A 

2. Specifikace
2.1. Výběr správné tloušťky 
CC je dostupný ve 3 různých tloušťkách, CC5TM (5mm), CC8TM (8mm) a CC13TM (13mm).
•	 CC5TM lze použít na výstavbu kanálů s pevným substrátem, jako je například překrytí již existujícího 

betonového kanálu nebo položení na tvrdý podklad, jako je například kámen. 
•	 CC5TM lze použít i na dočasné práce a aplikace.
•	 CC8TM je standardní tloušťka specifikována pro obložení kanálu a doporučuje se, pokud neplatí  

žádná z podmínek uvedených výše nebo níže.
•	 CC13TM použijte tam, kde je kanál vystaven vysokým úrovním nečistot, kde je průtok vody vyšš než 

8,6 m/s nebo kde je půda obzvláště strmá nebo nestabilní.

2.2. Výběr správného produktu
CC je dostupný jako velká rolka nebo menší snadno přenosná rolka
•	 Velká rolka  nabízí nejrychlejší instalaci, ale musí být nasazena pomocí těžkého zvedacího mechanismu. 

Co se týče použití materiálu a přepravy, velké role jsou obecně efektivnější než malé snadno přenosné 
rolky

Velká rolka Malá, lehce přenosná rolka

Malá rolka
pokrytí(m2)

Malá rolka
délka (m)

10 10
5 4,55

N/A N/A

Velká rolka
pokrytí(m2)

Velká rolka
délka (m)

200 200
125 114
80 73

Typ CC Tloušťka (mm) Šířka (m)
Váha v nehydrato-
vaném stavu (kg/

m2)

CC5 5 1.0 7
CC8 8 1.1 12

CC13 13 1.1 19
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•	 Pro místa se ztíženým přístupem, je možné instalovat malé , snadno přenosné role bez nutnosti 
těžkých zvedacích mechanismů.

•	 CC je nyní k dispozici také v širokých rolích (až do 4 násobku standardní šíře role). Pro další 
podrobnosti kontaktujte vašeho prodejce.
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 Pre miesta so sťaženým prístupom, je možné inštalovať malé ľahko 
prenosné rolky bez potreby ťažkých zdvíhacích mechanizmov. 

 CC je teraz k dispozícii aj v širokých rolkách (až do 4-násobku 
štandardnej šírky rolky). Pre ďalšie podrobnosti kontaktujte vášho 
predajcu.  
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2.3. Správne položenie CC         
CC sa môže položiť pozdĺž dĺžky kanála (pozdĺžne) alebo cez šírku (priečne). 
 

 
Pozdĺžne položenie je typicky rýchlejšie ako priečne uloženie. Priečne 
uloženie môže byť vhodnejšie, ak: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bočný sklon kanála je väčší ako 0,8 m to 
sťažuje ukotvenie CC pri pozdĺžnom uložení. 

Ak dochádza k nadmernému 
plytvaniu materiálu 

2.3. Správné položení CC
Položení CC může být podélné nebo příčné.
        

Podélná pokládka je samozřejmě rychlejší než příčné uložení. Příčné uložení je vhodnější, když:

Bočnice kanálu je delší než 0,8 m- ukotvení CC do kotvících
kanálů je při podélném uložení stíženo

Bočnice kanálu je menší než 0,7 m - při podélném uložení
mohou vzniknout velká překrytí
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Podélné uložení Příčné uložení
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Typické usporiadania sú uvedené na obrázkoch. Podrobné informácie 
nájdete v štandardnom výkrese CC 

Ak sa profil kanálu po dĺžke výrazne mení  Kanál ma výrazne alebo časté ostré ohyby 

 

 

 
 
 
 

Typické usporiadania sú uvedené na obrázkoch. Podrobné informácie 
nájdete v štandardnom výkrese CC 

Ak sa profil kanálu po dĺžke výrazne mení  Kanál ma výrazne alebo časté ostré ohyby Příčné uložení se doporučuje tam, kde se mění profil kanálu Kanál  má výrazné anebo ostré  ohyby

Typická položení  CC jsou uvedeny na obrázcích. Podrobné informace naleznete ve standardním výkrese CC.

2 vrstvy CC v podélném uložení 3 vrstvy CC v podélném uložení 

příčné uložení CC podélné uložení CC 
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2.4. Terminologie
        

Šířka

Profil

Šířka dnaÚhel sklonu

Začáteční
hrana

Obvodový
okraj

Vrstva CC

Spoj

Koncová
hrana

Směr toku vody

Hloubka Svah

Substrát

Ukončovací příkop 
musí být na začátku 
a na konci kanálu

Okraje

Volný okraj

Zachycený okraj

Zpevněný
a zachycený okraj

Okraj

Kotevní pří-
kop
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a predajcov Concrete Canvas® (CC) a poskytuje prehľad inštalačných 
techník pre obloženie kanálov. 

 Všestranný charakter CC znamená, že tento dokument nie je 
vyčerpávajúci a je určený len na usmernenie. Výnimky z tohto 
usmernenia sa môžu vyžadovať na riešenie špecifických podmienok 
pre konkrétne miesto  alebo špecificky pre daný produkt. 

 Výdrž CC je závislá od kvality jeho inštalácie. Inštalatér je zodpovedný 
za dodržiavanie týchto usmernení podľa špecifikácií projektu a 
výkresov.  
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3. Štyri základné princípy inštalácie CC       
   Unikátne materiálové vlastnosti CC znamenajú, že sa môže 
použiť na rôzne aplikácie. Dodržiavanie nižšie uvedených štyroch zásad 
inštalácie pomôže zabezpečiť úspešnú inštaláciu. 

3.1. Vyhnite sa medzerám        
 Podklad sa pripraví tak, aby bol dobre zhutnený, geotechnicky 
stabilný a mal hladký a rovnomerný povrch. 
 Pri pokladaní na pôdny substrát, odstráňte vegetáciu 
v kanáli, ostré alebo vyčnievajúce predmety a vyplňte všetky 
veľké medzery. Uistite sa, že CC je v priamom kontakte so 
substrátom, aby sa minimalizovalo premostenie pôdy alebo 
potenciálna migrácia pôdy pod vrstvou. 
 Pri betónových podkladoch odstráňte všetok sypký 
alebo drobivý materiál, odstrihnite všetky vyčnievajúce 

exponované rebrá a vyplňte všetky veľké trhliny alebo dutiny. 
3.2. Dobre upevnite CC        

  Je dôležité zabezpečiť, aby vrstvy CC boli spojene 
pri každom prekrytí a aby boli tieto vrstvy pripevnené k 
podkladu. 
 Spájanie: Prekryté vrstvy CC by mali byť bezpečne 
spojené dohromady, zvyčajne sa to dosiahne pomocou 
skrutiek z nehrdzavejúcej ocele, ktoré sa v pravidelných 
intervaloch aplikujú skrutkovačom s automatickým 
podávaním. Správne umiestnenie skrutky pomôže 
zabezpečiť tesný kontakt medzi vrstvami CC, zamedzí 

vymývaniu substrátu a obmedzí potenciálny rast burín. Medzi vrstvy 
môže byť aplikovaný adhezívny tmel na zlepšenie nepriepustnosti 
spoja. Neperforačná metóda spájania je „tepelná väzba“ vrstiev CC. 
To tiež zlepšuje nepriepustnosť spoja.  

 Upevnenie: Pri upevňovaní na pôdu sa typicky používajú uzemňovacie 
kolíky (napr. Kolíky J). Na kamenných alebo betónových podkladoch 
sa môžu vrstvy CC spojiť dohromady a pripevniť k podkladu pomocou 
murovacích skrutiek, nárazových kotiev alebo striekaných 
murovaných klincov. Odporúčajú sa nerezové upevňovacie prvky s 
podložkami. 

  

3. Čtyři základní principy instalace CC
Unikátní materiálové vlastnosti CC znamenají, že se může použít pro různé aplikace. Dodržování níže 
uvedených čtyř zásad instalace pomůže zajistit úspěšnou instalaci.
 
3.1. Vyhněte se mezerám 

3.2. Dobře upevněte CC 

Podklad se připraví tak, aby byl dobře zhutněný, geotechnicky stabilní 
a měl hladký a rovnoměrný povrch.

•	 Při pokládání na půdní substrát, odstraňte vegetaci v kanálu, ostré 
nebo vyčnívající předměty a vyplňte všechny velké mezery. Ujistěte 
se, že CC je v přímém kontaktu se substrátem, aby se minimalizovala 
mezera mezi CC a substrátem nebo potenciální migrace půdy pod 
vrstvou.

•	 Při betonových podkladech odstraňte veškerý sypký nebo drobivý 
materiál, odstřihněte všechny vyčnívající exponované žebra a vyplňte 
všechny velké trhliny nebo dutiny.
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Je třeba zajistit, aby vrstvy CC byly spojeny při každém překrytí a aby byly 
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1. Úvod  
1.1. Concrete Canvas® je súčasťou 

revolučnej novej triedy stavebných 
materiálov s názvom Geosyntetické 
cementové kompozitné rohože 
(GCCM).       
Je to flexibilná, betónová 
impregnovaná textília, ktorá pri 
hydratácii vytvrdne na tenkú, 
odolnú, vodotesnú a ohňovzdornú 
betónovú vrstvu.       
V podstate ho možno opísať ako 
„betón na kotúči“ a používa sa na širokú škálu aplikácií vrátane rýchleho 
obloženia drenážnych kanálov, poskytujúcich ochranu svahov, zabránenie 
rastu vegetácie , opravu priepustov a všeobecnú sanáciu betónu. 

1.2. Rozsah  
 Tento dokument poskytuje návod na inštaláciu CC ako kanálového 

obloženia spôsobom, ktorý maximalizuje bezpečnosť, účinnosť a 
fyzickú integritu materiálu a kanálu.  

 Dokument poskytuje užitočné informácie pre inštalatérov, zákazníkov 
a predajcov Concrete Canvas® (CC) a poskytuje prehľad inštalačných 
techník pre obloženie kanálov. 

 Všestranný charakter CC znamená, že tento dokument nie je 
vyčerpávajúci a je určený len na usmernenie. Výnimky z tohto 
usmernenia sa môžu vyžadovať na riešenie špecifických podmienok 
pre konkrétne miesto  alebo špecificky pre daný produkt. 

 Výdrž CC je závislá od kvality jeho inštalácie. Inštalatér je zodpovedný 
za dodržiavanie týchto usmernení podľa špecifikácií projektu a 
výkresov.  

Průvodce instalací
 

 

2.4. Terminológia 

 
 



 

 

 

3.3. Zaistite nepriepustnosť         
  Je dôležité zabrániť vniknutiu vody alebo vetra 
medzi CC a substrát, a to po obvode zariadenia, ako aj 
pozdĺž spojov. 
 Pre pôdne substráty sa toto typicky dosahuje 
zachytením celého obvodového okraja CC v kotviacom 
priekope 
 Na skalnatých alebo betónových podkladoch by 
mal byť obvodový okraj utesnený betónovým obkladom 
alebo lepiacim tmelom. 
 Všetky prekrytia by mali byť v smere toku vody.
  

3.4. Úplná hydratácia             
 Je dôležité, aby sa CC riadne hydratoval s 
prihliadnutím na množstvo použitého materiálu a 
okolitú teplotu.  
 Vždy hydratujte vrchný povrch CC. 
 Zaistite hydratáciu všetkých prekrytých plôch a 
kotviaceho materiálu. 
 CC by mal byť vlhký na dotyk niekoľko minút po 
hydratácii.  („Thumb Test“). 

4. Inštalačné metódy 
4.1. Potrebné náradie 

 Dostatočné množstvo CC 
 Bezpečnostné prvky 
 Rezacie náradie ako  nožík 

a kotúčová píla 
 Kotviace kolíky 
 Kladivo 
 Skrutkovač a Nerezové klince 

alebo iná alternatívna 
metóda na spojenie vrstiev 
CC 

 Zásoba vody 
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3.3. Zajistěte nepropustnost

3.4. Úplná hydratace

4. Instalační metody
4.1. Potřebné nářadí
•	 Dostatečné množství CC
•	 Bezpečnostní prvky, brýle, rukavice, 

espirační masky
•	 Řezací nářadí jako nožík nebo kotoučo-

vá pila
•	 Kovové kotvící kolíky
•	 Kladivo
•	 Šroubovák a nerezové šrouby nebo  jiná 

alternativní metoda pro spojení  vrstev CC
•	 Zásoba vody (cca 6 l na m2 pro CC8)

Je důležité zabránit vniknutí vody nebo větru mezi CC a substrát,  a to po 
obvodu aplikace ale i podél spojů.  
•	 Pro půdní substráty se toto typicky dosahuje zachycením celého obvo-

dového okraje CC v kotvícím příkopu 
•	 Na skalnatých nebo betonových podkladech by měl být obvodový 

okraj utěsněn betonovým obkladem nebo lepicím tmelem.
•	 Všechna překrytí by měly být ve směru toku vody.

Je důležité, aby se CC řádně hydratoval s přihlédnutím k množství použitého 
materiálu a okolní teplotě 
•	 Vždy hydratujte vrchní vodounasákavý povrch CC (nikoli černou 

nebo modrou folii)
•	 Zajistěte hydrataci všech překrytých ploch a kotvícího materiálu.
•	 CC by měl být vlhký na dotek několik minut po hydrataci. ( "Palcový 

Test", zatlačením  palce na CC vytisknete pár kapek z podložky,    
indikace úplné hydratace). Hydrataci po 15   minutách nejlépe zopakujte.
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4.2. Príprava miesta 

 Odkloniť vodný tok (ak 
obkladáme už existujúci 
kanál)  

 Odstráňte vegetáciu 
a zarovnajte profil kanálu, 
CC bude presne kopírovať 
tento profil  

 Odstráňte ostré 
a zavadzajúce kamene 
(>25mm) a vyplňte veľké 
medzery 

 Vykopte kotviaci priekop na hranách kanálu (min. hĺbka kotviaceho 
priekopu 150mm) 

4.3. Pokladanie CC 
 Zistite, či je viac vyhovujúce 

priečne alebo pozdĺžne uloženie 
 Začnite pokladať CC na dolnom 

toku kanálu aby bolo zaručené 
prekrytie vrstiev v smere toku 
vody 

 Odbaľte rolku a roztiahnite CC cez 
profil kanálu pri čom PVC 
membrána musí byť v kontakte so zemou  

 Skontrolujte, či je CC v tesnom kontakte so zemou a odstráňte všetky 
medzery 

 Ak pokladáte CC priečne, zastrčte koniec CC do kotviaceho priekopu 
ešte pred urezaním z rolky 

 Pri rezaní CC s kotúčovou 
pílou odporúčame navlhčiť 
kotúč pre minimalizáciu 
tvorby prachu  

 Uistite sa, že hrana prvej 
vrstvy CC je buď: 
- Vhodne ukončená do 
existujúcej infraštruktúry aby 
sa zabránilo vniknutiu vody 
- Zastrčená do ukončovacieho priekopu, ktorý je zaplnený 
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         příkopu, který je zaplněný (zemina, beton, 
         štěrk, kamenivo, ..)

 

 

 

1. Úvod  
1.1. Concrete Canvas® je súčasťou 

revolučnej novej triedy stavebných 
materiálov s názvom Geosyntetické 
cementové kompozitné rohože 
(GCCM).       
Je to flexibilná, betónová 
impregnovaná textília, ktorá pri 
hydratácii vytvrdne na tenkú, 
odolnú, vodotesnú a ohňovzdornú 
betónovú vrstvu.       
V podstate ho možno opísať ako 
„betón na kotúči“ a používa sa na širokú škálu aplikácií vrátane rýchleho 
obloženia drenážnych kanálov, poskytujúcich ochranu svahov, zabránenie 
rastu vegetácie , opravu priepustov a všeobecnú sanáciu betónu. 

1.2. Rozsah  
 Tento dokument poskytuje návod na inštaláciu CC ako kanálového 

obloženia spôsobom, ktorý maximalizuje bezpečnosť, účinnosť a 
fyzickú integritu materiálu a kanálu.  

 Dokument poskytuje užitočné informácie pre inštalatérov, zákazníkov 
a predajcov Concrete Canvas® (CC) a poskytuje prehľad inštalačných 
techník pre obloženie kanálov. 

 Všestranný charakter CC znamená, že tento dokument nie je 
vyčerpávajúci a je určený len na usmernenie. Výnimky z tohto 
usmernenia sa môžu vyžadovať na riešenie špecifických podmienok 
pre konkrétne miesto  alebo špecificky pre daný produkt. 

 Výdrž CC je závislá od kvality jeho inštalácie. Inštalatér je zodpovedný 
za dodržiavanie týchto usmernení podľa špecifikácií projektu a 
výkresov.  

Průvodce instalací
 

 

2.4. Terminológia 

 
 



 

 

4.4. Prekrytia 
 Pri pokladaní následných 

vrstiev zaistite 100 mm 
prekrytie v smere toku vody  

4.5. Spájanie a upevňovanie 
 Upevnite materiál v kotviacej 

priekope vložením kotviacich 
kolíkov cez každé prekrytie pri priečnom pokladaní alebo v 2 m 
intervaloch pri pozdĺžnom 
pokladaní 

 Hydratujte materiál aj pod 
prekrytiami, s CC sa dá 
pracovať 1-2 hodiny po 
hydratácii                                                                                                         
 

 Zaskrutkujte nerezové skrutky 
v 200 mm intervaloch 
približne 30-50 mm od okraja CC, uistite sa, že sú obe vrstvy 
v kontakte a nič nenarúša ich spoj  

 Počas inštalácie sa musí dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu CC. 
Poškodená vrstva by mala byť 
odstránená počas inštalácie 
alebo pred hydratáciou 

 Je nevyhnutné, aby všetky 
exponované (t.j. nespojené) 
okraje CC boli počas inštalácie 
zaistené, aby sa zabránilo 
vniknutiu vody pod CC, ktoré 
by mohlo spôsobiť vymytie 
substrátu a následné poškodenie. 

 Inštalujte len to, čo je možné plne nainštalovať a hydratovať pred 
koncom výstavby, aby sa minimalizovali akékoľvek nepriaznivé vplyvy 
na inštaláciu alebo vlastnosti 
výrobku. 

 Ak inštalácia pokračuje nasledujúci 
pracovný deň, chráňte okraj 
poslednej vrstvy CC cez noc s 
vodotesnou fóliou, ktorá umožní 
spojenie po návrate do práce. 
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4.4. Překrytí
•	 Při pokládání následných vrstev zajistěte 

100 mm překrytí ve směru toku vody
        
4.5. Spojování a upevňování
•	 Upevněte materiál v kotvícím příkopu vložením 

kotvících kolíků přes každé překrytí při příč-
ném pokládání nebo  ve 2 m intervalech při 
podélném pokládání

•	 Hydratujte materiál i pod překrytím, s CC se 
dá pracovat 1-2 hodiny po hydrataci

•	 Zašroubujte nerezové šrouby v 200 mm 
intervalech přibližně 30-50 mm od okraje CC, 
ujistěte se, že jsou obě vrstvy v kontaktu a nic 
nenarušuje jejich spoj

•	 Během instalace se musí dbát na to, aby nedošlo 
k poškození CC. Poškozená vrstva by měla být 
odstraněna během instalace nebo před hydra-
tací

•	 Je nezbytné, aby všechny exponované (tj nespo-
jené) okraje CC byly během instalace zajištěny, 
(např. zatížené pytli s pískem), aby se zabránilo 
vniknutí vod pod CC, které by mohlo způsobit 
vymytí substrátu a následné poškození.

•	 Instalujte pouze to, co je možné plně nainsta-
lovat a hydratovat před koncem výstavby, aby 
se minimalizovaly jakékoli nepříznivé vlivy na 
instalaci nebo vlastnosti výrobku.

•	 Pokud instalace pokračuje následující pracovní 
den, chraňte okraj poslední vrstvy CC přes 
noc s vodotěsnou fólií, která umožní spojení 
po návratu do práce.
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4.6. Hydratácia 
 Po spojení a upevnení, 

postriekajte CC vodou 
 Povrch CC sa niekoľkokrát 

postriekajte vodou, až kým CC 
nie je úplne nasýtený. Vlhký CC 
najprv stmavne a potom sa 
stane bledším, keď absorbuje 
vodu. 

 Nehydratujte CC vysokotlakou vodou 
 CC môže byť hydratovaný sladkou aj slanou vodou alebo ho môžete 

inštalovať priamo pod vodou 
 CC nie je možné prehydratovať 
 Minimálne množstvo vody sa 

musí rovnať 50 % váhy 
použitého materiálu. Napríklad 
CC8 vyžaduje 6 litrov vody na 1 
𝑚𝑚2 

 Pri správnej hydratácii by mal 
byť CC vlhký na dotyk niekoľko 
minút po hydratácii 

 Neodporúča sa hydratovať CC 
pomocou dažďa 

 Pre kontrolu správnej 
hydratácie jednoducho 
zatlačte palcom na povrch CC, 
ak sa z povrchu vypudí voda, 
tak hydratácia prebehla 
úspešne, ak nie, tak znovu 
hydratujte materiál 

4.7. Nastavenie 
 S CC sa dá pracovať 1-2 

hodiny po hydratácii 
 Zaplňte kotviace priekopy 

tak, aby netvorili prekážku 
pre vodu vtekajúcu do 
kanálu 

 CC stvrdne na 80% svojej sily 
24 hodín po hydratácii 
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 4.6. Hydratace
•	 Po spojení a upevnění  postříkejte CC vodou
•	 Povrch CC  několikrát postříkejte vodou, 

dokud CC není úplně promočený. Vlhký CC 
nejprve ztmavne a pak se stane bledším, když 
absorbuje vodu.

•	 Nikdy nehydratujte CC vysokotlakou vodou 
!!! (Riziko vymytí cementové směsi)

•	 CC může být hydratován  sladkou i slanou 
vodou (i mořskou) nebo jej lze instalovat 
přímo pod vodou

•	 CC nelze přehydratovat
•	 Minimální množství vody se musí rovnat 50% 

váhy použitého materiálu. Například CC8 
vyžaduje 6 litrů vody na 1 m2

•	 Při správné hydrataci by měl být CC vlhký na 
dotek několik minut po hydrataci

•	 POZOR !!! Nedoporučuje se hydratovat CC 
pomocí deště (Riziko nerovnoměrné hydrata-
ce způsobí omezení funkčnosti a životnosti CC)

•	 Pro kontrolu správné hydratace jednoduše 
zatlačte palcem na povrch CC, pokud se 
z  povrchu vytlačí voda, tak hydratace proběhla 
úspěšně, pokud ne, tak znovu hydratujte materiál

4.7. Nastavení
•	 S CC se dá pracovat 1-2 hodiny po hydrataci
•	 Zasypte  kotvící příkop tak, aby netvořily 

překážku pro vodu vtékající do kanálu
•	 CC ztvrdne na 80%  své pevnosti  24 hodin po 

hydrataci
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vyčerpávajúci a je určený len na usmernenie. Výnimky z tohto 
usmernenia sa môžu vyžadovať na riešenie špecifických podmienok 
pre konkrétne miesto  alebo špecificky pre daný produkt. 

 Výdrž CC je závislá od kvality jeho inštalácie. Inštalatér je zodpovedný 
za dodržiavanie týchto usmernení podľa špecifikácií projektu a 
výkresov.  

Průvodce instalací
 

 

2.4. Terminológia 

 
 



 

 

4.8. Údržba a opravy 
 Kanály lemované CC vyžadujú minimálnu údržbu a poskytuje 

dlhodobá ochrana proti vymývaniu, zníženú tvorbu bahna a zabraňuje 
rastu vegetácie. 

 Ak sa počas periodickej prehliadky zistí poškodenie, na poškodenú 
plochu sa môže umiestniť náplasť (vrstva CC) s dĺžkou minimálne 150 
mm vo všetkých smeroch od poškodenej oblasti, ktorá sa pripevní 
maltou alebo schváleným tmelom.  

5. Príklady použitia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Úvod  
1.1. Concrete Canvas® je súčasťou 

revolučnej novej triedy stavebných 
materiálov s názvom Geosyntetické 
cementové kompozitné rohože 
(GCCM).       
Je to flexibilná, betónová 
impregnovaná textília, ktorá pri 
hydratácii vytvrdne na tenkú, 
odolnú, vodotesnú a ohňovzdornú 
betónovú vrstvu.       
V podstate ho možno opísať ako 
„betón na kotúči“ a používa sa na širokú škálu aplikácií vrátane rýchleho 
obloženia drenážnych kanálov, poskytujúcich ochranu svahov, zabránenie 
rastu vegetácie , opravu priepustov a všeobecnú sanáciu betónu. 

1.2. Rozsah  
 Tento dokument poskytuje návod na inštaláciu CC ako kanálového 

obloženia spôsobom, ktorý maximalizuje bezpečnosť, účinnosť a 
fyzickú integritu materiálu a kanálu.  

 Dokument poskytuje užitočné informácie pre inštalatérov, zákazníkov 
a predajcov Concrete Canvas® (CC) a poskytuje prehľad inštalačných 
techník pre obloženie kanálov. 

 Všestranný charakter CC znamená, že tento dokument nie je 
vyčerpávajúci a je určený len na usmernenie. Výnimky z tohto 
usmernenia sa môžu vyžadovať na riešenie špecifických podmienok 
pre konkrétne miesto  alebo špecificky pre daný produkt. 

 Výdrž CC je závislá od kvality jeho inštalácie. Inštalatér je zodpovedný 
za dodržiavanie týchto usmernení podľa špecifikácií projektu a 
výkresov.  

4.8. Údržba a opravy
•	 Kanály lemované CC vyžadují minimální údržbu a poskytují dlouhodobou ochranu proti 

vymývání, zajišťují sníženou sedimentaci bahna a zabraňují růstu vegetace.
•	 Pokud se během periodické prohlídky zjistí poškození, na poškozenou plochu lze umístit 

náplast (vrstva CC) s délkou minimálně 150 mm ve všech směrech o poškozené oblasti, 
která se připevní maltou nebo doporučeným tmelem.

5. Příklady použití

Průvodce instalací
 

 

2.4. Terminológia 

 
 


