
KEHITTYNYT, KIRKAS, VETTÄ HYLKIVÄ PINNOITE



• Nimetty pingviinilajin mukaan

• Kirkas

• Kestävä

• Hankauksen-/kemikaalinkestävä

• Vettä hylkivä

• Öljyä hylkivä

Mitä Gentoo on?



• Suorituskyky ja ominaisuudet, joita ei aikaisemmin ole ollut 
saatavilla

• Kehitetty Yhdysvaltalaisen pienyritysten innovaatioita tukevan 
SBIR-ohjelman (Small Business Innovation Research) puitteissa

• Kehitetty F-16-suihkuhävittäjien ohjaamokuomun pinnoitteeksi

• Yhdysvaltain laivaston laskeutumisvarusteiden ja 
ruostumattomien teräskaapelien korroosionestoaine

Mikä erottaa Gentoon muista pinnoitteista?



• Mahdollistaa helpon puhdistuksen ja jopa itsestään 
puhdistumisen

• Suojaa tahroilta ja sormenjäljiltä

• Graffitien ja maali-/mustetussien suoja

• Erinomaiset korroosionesto-ominaisuudet

• Helpottaa jään irrottamista tarttuvuuden eston ansiosta 

Miksi Gentoo on muita parempi?



Innovaation arvo

• Luna Innovations -yrityksen armeijakäyttöön 
kehittämä tuote SBIR-ohjelman puitteissa; Luna
on patentinhaltija. Patentit haettu.  

• Maailmanlaajuinen, yksinoikeutettu lisenssi 
myönnetty UltraTech International -yhtiölle.

• Ultratechin kehittyneen teknologian ryhmä 
haudutti Gentoon teknologiaa, jotta se saataisiin 
kaupallistettua elokuuhun 2016 mennessä.



Tekniset tiedot – Yleistä

• Vettä hylkivä

• Erinomainen tarttuvuus

• Hankauskestävyys

• Korroosionkestävyys



Tekniset tiedot – Veden/mudan hylkivyys 



Tekniset tiedot – Kestävyys

Kovien rakenneosien ja joustavien sidosten 
yhdistelmällä korkea hankauskestävyys ja pitkä 
käyttöikä

Joustava rakenneosa
Synteettisesti valmistettu, joustavuus, 
tarttuvuus

Vettä hylkivä 
lisäaine
Pinnoitteeseen sidottu – Kestävä

Luja
Pitkä käyttöikä, hankauskestävyys



Tekniset tiedot – Nesteiden valuminen matalassa kulmassa

Kontaktikulma Vedenhylkivyys 
(120 µl) 

Vedenhylkivyys 
(50 µl) 

Teräs 63° >45° >45°

Alumiini 60° >45° >45°

Polyuretaani (MIL PRF 85285) 95° 15° 30°

GentooTM 110-117° 3-5° 7-11°

GentooVerrokki



Tekniset tiedot – Joustavuus

Pinnoite alumiinilevyllä – taipuu 3,2 
mm putken ympäri halkeamatta ja 
laminoinnin aukeamatta

Gentoo-pinnoite
1,27 cm putki 52 oC:n 

lämpötilassa



Tekniset tiedot – Kestävyys

Läpinäkyvyys Sameus

Paljas akryyli 94,0 0,69

Gentoolla pinnoitettu akryyli 94,0 0,4

Paljas lasi 94,0 0,9

Gentoolla pinnoitettu lasi 94,1 0,2

Äärimmäisen pieni läpinäkyvyyden ja sameuden muutos eri pinnoilla



Tekniset tiedot – Hankaus

150 kierroksen hankaus teräsvillalla (AISI 316) verrattuna 
kaupallisiin superhydrofobisiin pinnoitteisiin

Hankaus ei käytännössä vaikuta Gentoo-pinnoitteeseen

Paljas 
lasi

Gentoo
Pinnoitettuna Hangattuna

Kaupallinen 1
Pinnoitettuna Hangattuna

Kaupallinen 2
Pinnoitettuna Hangattuna



Tekniset tiedot – Jään tarttuvuus -15 Cº:n lämpötilassa

Pinta Jään tarttuvuus (KPa)
MIL PRF 85285 teräksellä 641
Gentoo-pinnoite MIL PRF 85285:n päällä 305

Gentoo-pinnoite teräksellä 130

Gentoo-pinnoite heikentää jään tarttuvuutta huomattavasti 
laskien jään poistoon kuluvaa aikaa ja kustannuksia



Tekniset tiedot – Graffitin/maalin suoja

Käsittelemätön pinta verrattuna Gentoolla pinnoitettuun



Korroosio – Sähkökemiallinen impedanssispektroskopia

Alkuperäisessä (kuivassa) otoksessa Gentoon ominaisuudet eivät ole merkitsevästi 
parempia kuin polyuretaanipinnoitteen (luultavasti siksi, että sen ollessa 
huomattavasti ohuempi se ei vaikuta sähkön läpäisyyn).  Kun näyte kastellaan 
(upottamalla tai suolasumulla), impedanssi (sähköiseen resistanssiin liittyvä) on 
huomattavasti korkeampi, mikä osoittaa sen, että Gentoon syöpymisnopeus on 
odotettavasti parempi kuin tavanomaisilla maaleilla.

PU-pintakäsittely + Gentoo (kuiva)
PU-pintakäsittely + Gentoo (336 tuntia)
PU-pintakäsittely (kuiva)
PU-pintakäsittely + Gentoo (336 tuntia)

PU-pintakäsittely + Gentoo (kuiva)
PU-pintakäsittely + Gentoo (336 tuntia)
PU-pintakäsittely (kuiva)
PU-pintakäsittely + Gentoo (336 tuntia)



Korroosio – Sähkökemiallinen impedanssispektroskopia

• Sähkökemiallista impedanssispektroskopiaa käytetään pinnoitteiden 
sulkuominaisuuksien arvioinnissa

• Pinta: alumiiniseos 2024-T4 käsitelty MIL PRF 85285 -polyuretaanilla 
(0,0254 mm)

• Testattu pinnoituksen jälkeen ja 336 tunnin suolasumutuksen jälkeen

PU-pintakäsittely + Gentoo (kuiva)
PU-pintakäsittely + Gentoo (336 tuntia)
PU-pintakäsittely (kuiva)
PU-pintakäsittely + Gentoo (336 tuntia)



Korroosio – ASTM G48-11 -rakokorroosio

• Ruostumattomasta 
teräksestä valmistetut levyt

• Kaksi lovellista teflon-
prikkaa

• Leikatut viirut 
havainnollistamassa 
vauriota



Korroosio – galvaaninen kiinnike

Suolasumu 1340 tuntia

• Pinnoittamalla tavanomaisella korroosionestopinnoittella käsitellyn 
pinnan Gentoolla materiaalin korroosionkestävyys paranee entisestään.



Tekniset tiedot – Gentoo

Vedenhylkivyys ja 
veden valuminen

Pinnoitteella > 110° kontaktikulma ja > 5° kulma, jossa vesi 
valuu pois

Korroosionesto Tiivis verkko on tehokas fyysinen suoja korroosiota aiheuttavia 
elektrolyyttejä vastaan; eristys galvaanisen korroosion 
sähköiseen suojaan

Tarttuvuus Pinnoite tarttuu lujasti lasisiin, muovisiin (akryyli, 
polykarbonaatti), maalattuihin (polyuretaani-, lateksi-, 
akryylimaalit) ja metallisiin (alumiini, teräs jne.) pintoihin. 

Joustavuus, 
hankauskestävyys

Polymeeripinnoitteen joustavuus ja hankauksen/kulumisen 
kestävyys ovat erinomaisia kestävän verkkorakenteisen 
polymeerimatriisin ansiosta.

Paksuus/paino Pinnoite on erittäin ohut (4–6 µm) ja kevyt 

Ympäristöllinen 
kestävyys

Pinnoite kestää suolasumun ja UV:n aiheuttamaa 
rappeutumista erinomaisesti.



Sovellukset

• Korroosionesto: kaapelit, välineet, 
laskeutumisvarusteet, elektroniikka, 
rautatavara, kiinnikkeet jne.

• Helppo puhdistus/itsestään puhdistuminen: 
teollisen laadun kirkas pinnoite autoille, 
välineille, aurinkopaneeleille, junille.

• Jään tarttumisen esto: tuulivoimalan siivet, 
voimajohdot, lautasantennit, veneen 
vesirajan yläpuoliset osat, tutkat...



Sovellukset (jatkoa)

• Linssit ja lasi

• Graffitisuoja

• Maalisuoja

• Tahrasuoja

• Kitkanvähennys



Mitä on saatavilla?

Osa # Kuvaus

4700 Gentoo - neljännesgallonapakkaus (n. 0,94 l, osa A ja B)

4702 Gentoo - 5 gallonaa (n. 18,8 l, osa A)

4703 Gentoo - 5 gallonaa (n. 18,8 l, osa B)

4705 Gentoo - 50 gallonaa (n. 188 l, osa A)

4706 Gentoo - 50 gallonaa (n. 188 l, osa B)

4105
Henkilösuojainpakkaus: hengityssuojain, suojahansikkaat, 
suojalasit

4710
Gentoo näytepakkaus (kaksi alumiininäytettä, suihkepullo, 
muoviastia)



Kiitos!

Powdertech Ltd Oy
Robert Huberin Tie 7
01510 Vantaa
+358 10 5052590
info@powdertech.fi


