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*Materiale geosintetice compozite pe bază de ciment 

Proiect impermeabilizare canal cu CC8TM  
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2 Role CC8TM  

2,072m2

Straturi transversale

Mihăilești, Romania

Viarom

CC8TM a fost folosit 
pentru protecția la 
eroziune a suprafeței 
unui canal de apă

JAN

10

CHANNEL LINING

În ianuarie 2022, a fost utilizată salteaua Concrete Canvas®  pentru a asigura protecție la eroziune suprafeței unui canal 
de apă în Mihăilești, România. S-a luat în considerare betonul prefabricat, dar a fost exclus din cauza profilului variat al 
canalului și a timpului necesar pentru ajustările de rigoare. Betonul turnat nu a fost luat în considerare din cauza pantelor 
laterale abrupte necesare pentru a maximiza utilizarea terenului. În schimb, în proiect au fost specificate role CC8™ 
deoarece puteau fi tăiate pentru a se potrivi profilului canalului.

Concrete Canvas® este un produs original și primul pentru care se declară conformitatea cu specificațiile Standardului  
ASTM D8364 pentru saltele geocompozite umplute cu ciment. Acesta este singurul standard pentru acest tip de produse 
recunoscut la nivel internațional și cuprinde aplicații de control erozional  în trei clasificări: Tip I, Tip II și Tip III. 
Definește valorile minime de performanță necesare pentru fiecare tip pe baza utilizării metodelor de testare specifice 
acestor tipuri de materiale. ASTM D8364 este foarte important pentru clienții, consultanții și contractorii care își doresc să 
se asigure că salteaua aleasă, utilizată în proiectul lor, este potrivită scopului. 

CC8™ este o saltea geocompozită de Tip II așa cum se definește în ASTM D8364, este potrivită pentru utilizarea pe 
suprafețele de pământ și a fost aleasă pentru acest proiect întrucât răspunde cerințelor de abraziune, uzură și încărcare. 
CC8™ este, de asemenea, certificat BBA, cu o durabilitate de peste 120 de ani atunci când se utilizează în aplicații de 
control erozional. 

Viarom a efectuat lucrarea în condiții vitrege de temperatură, variind între -10oC și - 5oC. Pentru excavarea pământului 
au fost folosite două buldoexcavatoare gata pentru instalarea CC8TM. 



Instalare în condiții de îngheț Proiect canal CC finalizat
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Șuruburi aplicate prin silicon CC fixat cu ajutorul ancorelor J înainte de umplere

CHANNEL LINING

Șanț excavat pregătit pentru instalare Silicon aplicat la suprapunerea rosturilor

Rolele au fost așezate transversal și fixate împreună la îmbinările suprapuse și etanșate, utilizând șuruburi de prindere. 
Instalarea celor 2.072m2 a fost finalizată în 10 zile cu o echipă de 8 muncitori care au lucrat 6-8 ore/zi. Datorită condițiilor 
de temperatură, hidratarea  CC8TM a avut loc când temperatura a depășit 5oC. 

Clientul s-a bucurat că proiectul a fost finalizat în termenul solicitat, iar proiectul a fost considerat un succes deoarece a 
putut fi instalat în condiții de frig. 




