
Kuidas see töötab?

Gentoo on tihe polümeer, mis moodustab korrosioonitekitajate eest 
kaitsva barjääri. Seda oma vähese pinnaenergia, suure tiheduse ja 
vähese poorsuse tõttu. Süsteem on konformne, pisiavadeta ning 
tavapäraste polümeerkatetega võrreldes väga õhuke (4–6 mikronit), 
kuid palju tihedam ja vastupidavam. Süsteemi suurem tihedus pakub 
suurepärast kaitset vee ja korrodeerivate ioonide vastu.

Nakkuvus ja vastupidavus

Gentoo nakkub kindlalt värvitud, pinnatud ja paljaste metallpinda-
dega, samuti klaaspindade ja pindkrunditud plastiga. Katsetel on 
ilmnenud, et Gentoo talub väga hästi soolapritsmeid, UV-kiirgust ja 
kokkupuudet kemikaalidega – mis on märkimisväärne edasiminek 
võrreldes traditsiooniliste hüdrofoobsete katetega.
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Täiustatud läbipaistev hüdrofoobne pinnakate

Gentoo on korrosioonikindlate ja hästi puhastatavate pinnakatete 
uus põlvkond. Suurepärase hõõrdumiskindluse ja väga väikese nih-
kenurga tõttu saab Gentoo suurepäraselt hakkama seal, kus teised 
pinnakatted on läbi kukkunud.

Traditsioonilised hüdrofoobsed pinnakatted on läbipaistvad ja 
hõõrdumiskindlad, kuid ei tõrju kergesti vett. Ülimalt hüdrofoobsed 
pinnakatted jällegi tõrjuvad üldiselt suurepäraselt vett, kuid ei ole lä-
bipaistvad ning tulevad kergesti lahti. Olgu puudu hõõrdumiskindlus, 
õlitõrjuvus või läbipaistvus – kõigil tavapärastel pinnakatetel on oma 
piirangud. Gentoo on teistsugune.

Gentoo on läbipaistev pinnakate, mis ei tõrju üksnes vett, vaid ka 
enamikku õlisid ja lahusteid. See suudab taluda märkimisväärset hõõr-
dumist ilma et kaotaks oma omadusi.

Ultravioleti-
kindel

Õli- ja 
lahustikindel

Sobiv 
alusmaterjaliga

Hüdrofoobne

Põhi-
omadused

Korrosiooni-
kindel

Vastupidav

Hõõrdkulu-
miskindel

Painduv

Korrosioonikindlus

Kui Gentoo kanda täiendavalt mõne muu korrosioonikindla katte 
peale, parandab see veelgi korrosioonikindlust ning pikendab kaitse 
eluiga ning ühtlasi ka aluspinna eluiga. Seda tänu suurepärastele vett 
ja soola tõrjuvatele omadustele ja löögikindlusele. Need omadused 
vähendavad märkimisväärselt ka eri metallide kokkupuutel tekkiva 
galvaanilise korrosiooni mõju.

Lihtne puhastada

Väikese nihkenurga ning suure mustuse- ja lahustikindluse tõttu on 
see pinnakate kergesti puhastatav ning puhastamiseks on vaja vähem 
vett.

Kasutamine

Gentoo on kahekomponentne pinnakate, mis segatakse eelnevalt 
hoolikalt ning kantakse seejärel peale ühe kihina. Sellega saab pinda 
katta valades, uputades, värvipüstoliga (HVLP), pintsliga või rulliga. 
Katmistulemus jääb kerge ja õhukese kihina (4–6 mikronit) ning kae-
tav pind vajab vähest eeltöötlust.

Vastupidavus kemikaalidele

Talub ülimalt hästi enamikku õlisid, lahusteid ja happeid.

Hüdrofoobsuse andmed

Märgumisnurk Veetõrjuvus (50 μl)

Akrüül 68˚ 21̊

Polükarbonaat 77˚ 13˚

Polüuretaan 99˚ 26˚

Gentoo 116˚ 4˚

Läbipaistvusandmed

Läbipaistvus Hägusus

Töötlemata akrüül 94,0 0,7

Gentoo pinnatud akrüül 94,0 0,4

Töötlemata klaas 94,0 0,9

Gentoo pinnatud klaas 94,1 1,3

Taberi hõõrdkulumiskindluse test 
Pärast hõõrdkulutamist (500 tsüklit)

Läbipaistvus Hägusus

Töötlemata polüuretaan 89,2 18,8

Gentoo pinnatud polüuretaan 90,6 5,9

Töötlemata akrüül 93,3 29,4

Gentoo pinnatud akrüül 93,8 4,2


