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 STADIONOVÉ TRIBUNY 

        

PROBLEMATIKA 
 

Stadionové tribuny obsahují různé prostory (šatny, sociální 
zařízení apod.), které vyžadují utěsnění. Podmínky stavby 
těchto tribun představují někdy složité problémy utěsnění 
(spáry, opravy betonu, praskliny atd.) 

TRADIČNÍ ŘEŠENÍ  

 Provedení zakrytí stadionu : 
jako celek příliš nákladné řešení. Obvykle se omezuje na 
oficiální tribunu. Tribuny jsou obvykle otevřené, což může 
navzdory všemu vést k proniknutí deště do interiéru tribun. 

 Přesné ošetření spár a prasklin : 
- zajistí pouze dočasné řešení problému, tyto praskliny se po 
ucpání později objeví znovu. 
Tradiční řešení těsnosti nejsou přizpůsobené důležitému 
nepříznivému vlivu prošlapání. 
 
 
 

TECHNIKA SOUPLETHANE 
SOUPLETHANE se aplikuje přímo na beton v jednolité vrstvě a 

může se použít na pochozí místa stejně jako na svislé části. 

Perfektně reaguje na dané nepříznivé podmínky: - odolnost 

vůči UV záření a vlivu počasí 

mechanická odolnost vůči pošlapání v průchozích zónách 

vyhrazených pro atlety, tloušťka SOUPLETHANE bude 

zesílena, čímž se dosáhne dobré odolnosti i vůči podrážkám s 

hřeby.  
 

- protiskluzová povrchová úprava zaručí rovněž bezpečnost 

používání po celou dobu existence nátěru. 

Zajišťuje těsnost stavby i v případě popraskání betonu 

pokrytím prasklin do 2 mm. 

 

TESTY A ZKOUŠKY 
 Testy stárnutí vlivem UV : LCPC 

• LCPC : překrytí < 2 mm prasklin v betonu. 

• Kvalifikace STER 81 

• Odolnost vůči proděravění : 600 kg/ cm² 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEDENÍ 
• příprava PODKLADU : 
   odstranění svrchní vrstvy betonu : lehké pískování. 

 

*  aplikace SOUPLETHANE  
 impregnace betonu primárním betonem                       

(PU AQUEUX 150 g/m²)) 
 aplikace  SOUPLÉTHANE : průměrná tloušťka asi   

l.5  mm  a minimálně 2 mm v místech vystavených 
působení bot s hřeby. 

 protiskluzová úprava jemným pískováním druhé 
vrstvy. 
 

 Způsob aplikace: ručně válečkem nebo pomocí vakuového 
dvoukomponentního čerpadla 
 

KONTROLA KVALITY 
- Zkontrolovat kvalitu betonu před aplikací : suchý, bez 
významných děr a pórů. 
- Kontrola SOUPLETHANE : jednolitá vrstva, dobře 
polymerovaná. Kontrola minimální požadované tloušťky, 
nepřítomnost otvorů, pórů a bublin. 
- Kontrola detailů : dobré provedení zaoblení v rozích nebo 
překrytí spojů. 
 

 

 
 
 
 
REFERENČNÍ PRÁCE 
 

• Stadion ARRAS 
• Stadion Plaisir 
• Stadion PONTAULT COMBAULT 
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