
 

Käyttöohjeet 

Lue kaikki ohjeet ennen kuin avaat Gentoo-pakkauksen tai käytät pinnoitetta. 

NOUDATA KAIKKIA VAROITUKSIA JA VAROTOIMENPITEITÄ 

EI SAA  avata osa A:n pakkausta, ellei inerttiä kaasua ole saatavilla tai et aio käyttää koko pakkausta välittömästi avaa-

misen jälkeen. 

EI SAA  käyttää syttyville nesteille sopimattomia sekoitusvälineitä. 

EI SAA  jättää Gentoota peittämättä sekoituksen ajaksi, tai kun sitä ei levitetä. 

EI SAA  suihkuttaa Gentoota ilman riittäviä ilmanvaihdon teknisiä suojatoimia tai ilman, että kaikilla 

Gentoolle altistuvilla on ilmasäiliötoiminen hengityssuojain. 

EI SAA  jättää käytettyjä välineitä puhdistamatta välittömästi. 

EI SAA  sekoittaa osia A ja B tilavuuden mukaan. 

TÄYTYY  sekoittaa osa A perusteellisesti ennen osan B lisäämistä. 

TÄYTYY  täyttää osittain käytetty osan A pakkaus inertillä kaasulla välittömästi sen jälkeen, 

kun käytettävä neste on kaadettu pois pakkauksesta. 

TÄYTYY  käyttää syttyville nesteille sopivia sekoitusvälineitä. 

TÄYTYY  peittää Gentoo-astia aina, kun mahdollista; myös silloin, kun Gentoota sekoitetaan tai sitä ei levitetä. 

TÄYTYY  puhdistaa kaikki välineet asetonilla ja sen jälkeen isopropanolilla välittömästi käytön jälkeen. 

TÄYTYY  sekoittaa osat A ja B painon mukaan suhteessa 1:1. 

Henkilösuojaimet 
 
Valelu-, upotus-, sivellin- tai telalevitys: Käytä aina 

seuraavia suojaimia: suojalasit ja nitriilikäsineet. Maalaus-

haalarin tai Tyvek-suojavaatteen käyttöä suositellaan. Jos 

ilmanvaihdon teknisiä suojatoimia ei voida toteuttaa tai ne 

ovat riittämättömiä, tulee käyttää hengityssuojainta 

(NIOSH/MSHA-hyväksytty puolinaamari, jossa on or-

gaanisten höyryjen suodatin). Tutustu sekä osan A että 

osan B käyttöturvallisuustiedotteeseen (KTT), ennen kuin 

alat levittää Gentoota. 

 

Ruiskulevitys: Jos riittäviä ilmanvaihdon teknisiä suoja-

toimia ei voida toteuttaa, tulee käyttää vähintään hupullista, 

ilmasäiliötoimista hengityssuojainta sekä nitriilikäsineitä. 

Maalaushaalarin tai Tyvek-suojavaatteen käyttöä suositel-

laan. Tutustu sekä osan A että osan B käyttöturvallisuus-

tiedotteeseen (KTT), ennen kuin alat levittää Gentoota. 

 

Valmistelut 
 
Pinnan valmistelu: 

1. Poista kaikki öljy, rasva, pöly, lika, irrallinen ruos-

te ja muut epäpuhtaudet, jotta pinnoite tarttuu riit-

tävästi. 

2. Puhdista tasaiset pinnat 99 %:lla isopropanolilla 

(IPA) ja mikrokuituliinalla tai muulla nukkaamat-

tomalla kankaalla. Jos pintaa ei voi puhdistaa 

IPA:lla tai siihen syntyy IPA:sta haittavaikutuksia, 

sen pinnoittamista Gentoolla ei suositella. 

3. Gentoo ei välttämättä tartu kaikentyyppisiin muo-

vi- tai kumipintoihin ilman lisävalmistelua: ko-

ronakäsittelyä, plasmakäsittelyä tai liekkikäsitte-

lyä voidaan tarvita riittävän tarttuvuuden saavut-

tamiseksi joihinkin muovi- ja kumimateriaaleihin. 

4. Tarttuminen tiettyihin pintoihin voi parantua, jos 

niitä hiotaan, mutta tätä ei vaadita kaikille pinta-

tyypeille. 

5. Tarttuvuus voi olla ilman pinnan lisävalmistelua 

heikompi pinnoille, jotka on jo pinnoitettu (myös 

Gentoolla). 

6. Jos pinnoitat aiemmin Gentoolla pinnoitetun pin-

nan uudelleen, varmista, että alkuperäinen pin-

noite on täysin kuivunut, ja kuluta tai hio sitä en-

nen uuden kerroksen levittämistä. 

 

• Sekoita ja levitä Gentoo puhtaassa, hyvin valais-

tussa ympäristössä. Pöly, lika ja muut pienhiuk-

kaset voivat vaikuttaa pinnoitteen ulkonäköön, jos 

Gentoota ei sekoiteta ja levitetä puhtaassa ympä-

ristössä. 

 

• Käytä vain lasisia, ruostumattomasta teräksestä 

valmistettuja tai suurtiheyspolyeteenisiä sekoi-

tusastioita. 

 

• Käytä vain puhtaita sekoitusastioita. Sekoitusas-

tioiden huuhtelu 99 %:lla IPA:lla on suotavaa, jot-

ta kaikki pöly saadaan poistettua ennen Gentoon 

sekoittamista. 

 

Kehittynyt, kirkas, vettä hylkivä pinnoite 
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Sekoitus 
 
HUOM. Sekä Gentoon osa A että osa B ovat herkästi 
syttyviä. Käyttää syttyville nesteille sopivia sekoitusvä-
lineitä. 
 

• Sekoita siten, että nesteeseen syntyy pyörre, 

mutta älä sen kovempaa. 

• Seokseen ei saa joutua ilmaa liian korkean sekoi-

tusnopeuden vuoksi tai mistään muusta syystä. 

 

HUOM. 
• Mikäli osan A pakkausta ei käytetä kokonaan, se 

täytyy täyttää inertillä kaasulla (suositellaan argo-

nia tai typpeä). 

• Jos tätä ei tehdä, osa A:sta tulee käyttökelvoton-

ta. 

• Kun olet täyttänyt osa A:n pakkauksen inertillä 

kaasulla, sulje pakkauksen korkki. 

• Sulje osa B:n pakkauksen korkki, jotta liuottimet 

eivät haihdu. 

 

HUOM. Peitä sekoitusastia kannella, kelmulla tai muulla 

peitteellä niin hyvin kuin mahdollista estääksesi liuottimien 

haihtumisen sekoituksen aikana. Jos tämä ei ole mahdol-

lista, 99 %:n isopropanolin ajoittainen lisääminen voi olla 

tarpeellista alkuperäisen tiheyden säilyttämiseksi. 

 

• Jos käytät sekoituskonetta, sekoita siten, että 

nesteeseen syntyy pyörre, mutta älä sen kovem-

paa. 

• Osaan A tai osien A ja B seokseen ei saa joutua 

ilmaa liian korkean sekoitusnopeuden vuoksi tai 

mistään muusta syystä. 

 

1. Sekoita tai ravista osa A huolellisesti. 

a. Ravista neljännesgallonapulloa (n. 0,95 

l) osa A:ta 30 sekunnin ajan. 

b. Sekoita 5 gallonan (n. 18,9 l) ja 50 gal-

lonan (n. 189 l) säiliöitä 5 minuutin ajan. 

2. Tämän jälkeen kaada osa A sekoitusastiaan ja 

käynnistä sekoituskone. 

3. Lisää osa B osaan A suhteessa 1:1 painon mu-

kaan (ei tilavuuden mukaan). 

 

Kaikki osa A:ta ja osa B:tä sisältävät pakkaukset on täytet-

ty painon mukaan. Jos käytät avaamatonta pakkausparia 

osa A:ta ja osa B:tä, sekoita pakkausten sisältö kokonai-

suudessaan. Esim. 

 

Käytä kokonainen neljännesgallonapullo osa A:ta + 

kokonainen neljännesgallonapullo osa B:tä 

-TAI- 

Käytä kokonainen 5 gallonan sanko osa A:ta + kokonainen 

5 gallonan sanko osa B:tä 

-TAI- 

Käytä kokonainen 50 gallonan tynnyri osa A:ta + kokonai-

nen 50 gallonan tynnyri osa B:tä 

 

Noudata kaikkia sekoitusohjeita. 

 

Huom. Tästä eteenpäin, sanalla ”Gentoo” viitataan osien A 

ja B seokseen. 

 

• Gentoo tulee sekoittaa yli 18,3 °C:n lämpötilassa. 

• Sekoita Gentoota 120 minuutin ajan 18,3–23,9 

°C:n lämpötilassa. 

• Sekoita Gentoota 90 minuutin ajan yli 23,9 °C:n 

lämpötilassa. 

 

Kun sekoitus on valmis, suodata Gentoo. 

 

• Parhaat tulokset saavutetaan suodattamalla Gen-

too 1 µm lasikuitusuodattimella puhtaaseen asti-

aan erillään sekoitusastiasta. Tämä poistaa hyy-

telöityneet kappaleet ja muut pienhiukkaset, joita 

on voinut syntyä tai päätyä pinnoitteeseen sekoi-

tusvaiheessa. Gentoon suodattamatta jättäminen 

voi johtaa pinnoitteen heikkolaatuiseen ulkonä-

köön ja saattaa vaikuttaa sen suorituskykyyn. 

• Kun sekoitus ja suodatus ovat valmiita, peitä 

Gentoo-astia minimoidaksesi liuottimien haihtu-

misen. 

• Käytettyjen astioiden ja välineiden puhdistus on 

kaikkein helpointa, jos niiden puhdistus aloitetaan 

niin pian käytön jälkeen kuin mahdollista. Lue 

Puhdistus-osiosta lisää ohjeita. 

 

Levitystavat 
 
Parhaat tulokset saavutetaan käyttämällä vain lasisia, 

ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tai suurtiheys-

polyeteenisiä välineitä. 

 

Valelu 
• Valelu on käytännössä ohjattua nesteen valutta-

mista. 

• Käsivarainen valelu ei ole monimutkaista, mutta 

vaatii harjoitusta, jotta saavutetaan tasainen pin-

noite. 

• Pienikokoiset esineet voidaan pinnoittaa muovis-

ten pipettien avulla. 

• Esineet, joiden pinta-ala on vähemmän kuin 930 

cm2, voidaan pinnoittaa valelemalla käyttäen pu-

ristuspulloa. 

• Suurien esineiden valelupinnoituksessa voidaan 

käyttää kierrätyspumppua ja suodatinta. 

• Pinnoitettava esine tulee asettaa keräysastiaan 

tai se tulee ripustaa astian ylle, jotta esineestä 

valuva ylimääräinen Gentoo voidaan kerätä, suo-

dattaa ja käyttää uudelleen. 

• Katso ohjevideo osoitteessa 

www.gentoocoating.com tai 

https://youtu.be/xJ4pAx-aaPo. 

• Kun alue on pinnoitettu Gentoolla, älä lisää Gen-

toota pinnoitteen päälle, vaikka se ei olisi täysin 

kuivunut, sillä tällöin uudelleen pinnoitettuun alu-

eeseen syntyy näkyviä raitoja. 

 

Kun esine on pinnoitettu, siirry osioon Kuivaus ja kuuma-

kuivaus. 
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Upotus – Käytä puhdasta astiaa, johon mahtuu sen verran 

Gentoota, että voit upottaa halutun osion pinnoitettavasta 

esineestä kokonaan kerralla. Upota esine vain kerran. 

 

Kun esine on pinnoitettu, siirry osioon Kuivaus ja kuuma-

kuivaus. 

 

Pensseli/tela 
• Gentoon levittämiseen voi käyttää liuotin- tai öljy-

pohjaisille maaleille tarkoitettuja vaahto-

muovisiveltimiä ja teloja. 

• Gentoon levittäminen siveltimellä tai telalla voi 

synnyttää kuplia pinnoitteeseen. Tämän voi vält-

tää levittämällä pinnoitteen hitaammalla liikkeellä 

ja painaen sivellintä/telaa vähemmän. 

• Siveltimen voi huuhtoa isopropanolilla tai sen voi 

laittaa odottamaan isopropanoliin, jos pidät tauko-

ja Gentoon levittämisessä. Jos Gentoo pääsee 

kuivumaan siveltimeen, pinnoitteeseen syntyy le-

vitettäessä virheitä. 

• Vältä Gentoon levittämistä sellaisille alueille, jois-

sa on jo valmiiksi kuivumaan alkanutta pinnoitet-

ta. Tämä johtaa vikoihin pinnoitteen ulkonäössä 

ja saattaa vaikuttaa haitallisesti pinnoitteen tart-

tumiseen. 

 

Kun esine on pinnoitettu, siirry osioon Kuivaus ja kuuma-

kuivaus. 

 

Ruiskutus 
• Levittämällä Gentoon HVLP-ruiskulla (suuri siir-

tosuhde, pieni paine) saadaan teollisen tason laa-

tua – ei siis täydellisen kiiltävää lopputulosta. 

Ruiskuttamalla voi syntyä pieniä hyytelöitymiä, 

appelsiininkuoripinta tai vähäistä laikuttumista. 

• Levitettäessä Gentoota ruiskuttamalla tulee so-

veltaa asianmukaisia teknisiä suojatoimia tai 

käyttää asianmukaisia henkilösuojaimia. 

 

HUOM. Teknisiin suojatoimiin kuuluu vetokaappi tai muu-

ten järjestetty riittävä ilmanvaihto, jonka täytyy poistaa 

kaikki Gentoosta syntyvät höyryt työympäristöstä. Mikäli 

teknisiä suojatoimia ei voida järjestää, on kaikkien ruisku-

levitykselle altistuvien käytettävä vähintään ilmasäiliötoi-

mista hengityssuojainta. 

 

HVLP-parametrit: 

1. HVLP-ruiskuun suositellaan kytkemään hiukkas-

suodatin ja kosteusloukku. 

2. HVLP-ruiskulle suositellaan 1,0 mm neu-

laa/kärkeä. 

3. Ruiskutuspaineen tulee olla alle 20 psi (eli n. 1,38 

bar). 

4. Puhdista ruisku ennen Gentoon ruiskuttamista. 

5. Ruiskuta ruiskun läpi 99 %:ta isopropanolia (IPA) 

puhdistuksen jälkeen. 

6. Vältä Gentoon levittämistä sellaisille alueille, jois-

sa on jo valmiiksi kuivumaan alkanutta pinnoitet-

ta. Tämä johtaa vikoihin pinnoitteen ulkonäössä 

ja saattaa vaikuttaa haitallisesti pinnoitteen tart-

tumiseen. 

7. Gentoon levittämisen jälkeen ruiskun läpi tulee 

ruiskuttaa asetonia ja sen jälkeen 99 %:ta IPA:a. 

Kun esine on pinnoitettu, siirry osioon Kuivaus ja kuuma-

kuivaus. 

Kuivaus ja kuumakuivaus 
Kuivaus: Kun kohde on kokonaan pinnoitettu, anna sen 

kuivua huoneenlämmössä 10–15 minuuttia (tai kunnes se 

on kosketuskuiva). 

 

Kuumakuivaus: 
• Paras lopputulos saadaan kuivaamalla pinnoitet-

tua kohdetta tunnin ajan puhtaassa uunissa 90 

°C:n lämpötilassa, mikäli tämä ei vaikuta haitalli-

sesti kohteeseen itseensä. 

• Mikäli pinnoitettu kohde ei kestä tunnin kuivausta 

90 °C:n lämpötilassa, anna sen kuivua huoneen-

lämmössä puhtaassa ympäristössä vähintään 24 

tuntia. 

• Pintaan voidaan ohjata lämpöä kuumailmapuhal-

timella (vaikka kuumailmapuhaltimella ei saavu-

tettaisi 90 °C:n lämpötilaa, sillä voidaan nopeut-

taa kuivumista). 

• Mikäli pinnoitettu kohde vastaa loppukäyttäjän 

tarpeita 24 neljän tunnin huoneenlämmössä kui-

vauksen jälkeen, se voidaan ottaa käyttöön. Pin-

noitteen ominaisuudet voivat parantua, jos koh-

teen annetaan kuivua huoneenlämmössä pidem-

pään. 

 

Puhdistus 
• Kun et enää tarvitse jotakin astiaa Gentoon se-

koitus- ja levitysprosessissa, poista ylimääräinen 

Gentoo astiasta niin pian kuin mahdollista sen 

jälkeen, kun et enää tarvitse astiaa. 

• Kaada ylimääräinen Gentoo jäteastiaan, jossa se 

hyytelöityy usean tunnin kuluessa. 

• Huuhtele sekoitusastia asetonilla ja pyyhi se puh-

taaksi. Huuhtele sitten sekoitusastia 99 %:lla iso-

propanolilla (IPA) ja pyyhi se puhtaaksi. 

• Ruiskuta pumppu- ja ruiskutusvälineiden läpi ase-

tonia ja sen jälkeen 99 %:sta IPA:a. 

• Jos puhdistusta ei tehdä välittömästi, saatetaan 

tarvita hankausmateriaalia ja/tai vahvoja kemi-

kaaleja. 

 

Linkki ohjevideoon 
 

Katso ohjevideo osoitteessa www.gentoocoating.com 

tai https://youtu.be/xJ4pAx-aaPo. 
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