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Společnost Hempel dodává ochranné nátěrové hmoty pro kovové
konstrukce stadionů v Samaře a Saransku.
Od 14. června do 15. července 2018 hostí Rusko letošní nejvýznamnější
sportovní událost - závěrečná kola 21. Mistrovství světa ve fotbale.
Zápasy se budou hrát na 12 stadionech po celé zemi, přičemž některé
z nich byly postaveny speciálně pro tuto událost.
Ruská pobočka společnosti Hempel již dodala nátěrové hmoty pro ocelové
konstrukce stadionů v Moskvě a Petrohradu a díky pozitivní zkušenosti
z těchto projektů získala společnost Hempel i zakázku na dodávku
protikorozních nátěrových hmot pro stadiony v Samaře a Saransku.
Mezi rozhodující faktory při rozhodování zákazníka o dodavateli patřila
pověst společnosti Hempel, konkurenceschopná nabídková cena
a zákaznický servis.
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Stadiony jsou klasifikované do korozního prostředí třídy
C3, a tak pro ně dodavatelé specifikovali rychleschnoucí
nátěrové hmoty, které lze používat při teplotách
pod bodem mrazu a životností 15 let.
Pro každou stavbu bylo navrženo několik systémů
bezvzduchového stříkání.
Stadion „Samara Arena“ v Samaře vyžadoval složitější
přístup, na jehož počátku byla jako základní nátěr použita
dvousložková epoxidová nátěrová hmota Hempadur Fast
Dry 15560 s velmi krátkou dobou schnutí. Mezivrstvu tvoří
další dvousložková epoxidová nátěrová hmota Hempadur
47200 s krátkým přetíracím intervalem. Jako vrchní nátěr
byla použita nátěrová hmota Hempathane 55210.
K ochraně ocelových konstrukcí stadionu „Mordovia Arena“
v Saransku byl zvolen dvouvrstvý systém složený z vrstvy
dvousložkové vysoce nanášivé epoxidové nátěrové hmoty
Hempadur Fast Dry 17410 a vrchní vrstvy nátěrové hmoty
Hempathane Topcoat 55210.
Díky těmto projektům jsme rozšířili svou základnu zákazníků
v Rusku a jsme nadšeni, že můžeme těsněji spolupracovat
se společností „PSO Kazaň“, která je generálním
dodavatelem stavebních prací pro stadiony v Samaře
a Saransku.
Zároveň jsme rozšířili své portfolio ochranných nátěrových
hmot pro sportovní infrastrukturu a stavby: od roku 2010
bylo v Rusku postaveno 14 nových stadionů, z nichž bylo
8 chráněno výhradně našimi nátěrovými hmotami.
Jsme hrdí na výsledky dosažené našimi ruskými
kolegy a společně s nimi přejeme všem týmům a fanouškům
při letošním Mistrovství světa ve fotbale hodně štěstí.
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