
Kā tas darbojas?

Gentoo ir blīva polimēru sistēma, kas veido pret korozijas iniciatoriem 
aizsargājošu barjeru. Tas tiek panākts ar tā virsmas zemās enerģijas, 
augstā blīvuma un zemās porainības palīdzību. Sistēma ir gluda, vien-
laidu un ārkārtīgi plāna (4–6 mikroni) salīdzinājumā ar tradicionālajiem 
polimēru pārklājumiem, kā arī vienlaikus blīvāka un izturīgāka par tiem. 
Sistēmas augstais blīvums to padara par lielisku barjeru, kas aizsargā 
no ūdens un koroziju izraisošajiem joniem.

Saķere un izturība

Gentoo cieši pieķeras pie krāsotām, galvanizētām un tīrām metāla 
pamatnēm, kā arī pie stikla un gruntētas plastmasas. Pārklājumam 
piemīt pierādīta lieliska noturība pret sāls miglu, UV starojumu un 
ķīmisku iedarbību — tā ir ievērojami labāka nekā prastiem hidrofo-
bajiem pārklājumiem.
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Inovatīvs, dzidrs hidrofobs pārklājums

Gentoo ir nākamās paaudzes korozijizturīgs un viegli tīrāms pārklā-
jums. Gentoo piemīt augsta spēja izturēt berzi un ļoti mazs slīdes 
leņķis, tāpēc tam ir pārākas tās īpašības, kas citiem pārklājumiem ir 
nepietiekamas.

Parastie hidrofobie pārklājumi ir dzidri un iztur berzi, bet tie nepietie-
kami labi atgrūž šķidrumu. Superhidrofobie pārklājumi kopumā lieliski 
atgrūž ūdeni, bet tie nav dzidri un ir viegli noņemami. Parastajiem 
pārklājumiem vienmēr ir kādi trūkumi — vai nu izturība pret berzi, 
vai spēja atgrūst eļļu, vai dzidrums. Gentoo ir citādāks.

Gentoo ir dzidrs pārklājums, kas ne vien atgrūž ūdeni, bet arī lielāko 
daļu eļļu un šķīdinātāju. Tas arī spēj izturēt ievērojamu berzi, nezau-
dējot savas īpašības.
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Korozijizturība

Gentoo, izmantots virs citām tehniskajām prasībām atbilstošām sistē-
mām, vēl vairāk samazina koroziju un paildzina barjersistēmas, un līdz 
ar to arī pārklātās pamatnes, mūžu. To panāk līdzekļa lieliskās ūdens un 
sāls novadīšanas īpašības un noturība pret ārēju iedarbību. Šīs īpašības 
arī ievērojami samazina atšķirīgu metālu kontaktkorozijas efektu.

Viegli tīrāms

Pārklājuma mazais slīdes leņķis un augstā izturība pret netīrumiem un 
šķīdinātājiem daudzas virsmas padara viegli tīrāmas, izlietojot mazāku 
ūdens daudzumu.

Izmantošana

Gentoo ir divkomponentu pārklājums, kas tiek samaisīts un uzklāts kā 
viens pārklājums. To iespējams uzklāt, skalojot, iemērcot, ar augsta/
zema spiediena smidzināšanas palīdzību, kā arī ar otu, birsti vai rullīšu 
iekārtu. Produkts veido vieglu, plānu (4–6) mikronu pārklājumu, kam 
nepieciešama minimāla virsmas sagatavošana.

Izturība pret ķīmisku iedarbību

Tam piemīt nepārspējama noturība pret lielākās daļas eļļu, šķīdinātāju 
un skābju iedarbību.

Dati par hidrofobiskumu

Saskares leņķis Ūdens novadīšanas 
spēja (50μl)

Akrils 68˚ 21̊

Polikarbonāts 77˚ 13˚

Poliuretāns 99˚ 26˚

Gentoo 116˚ 4˚

Dati par caurspīdīgumu

Caurspīdīgums Miglainums

Neapstrādāts akrils 94,0 0,7

Ar Gentoo pārklāts akrils 94,0 0,4

Neapstrādāts stikls 94,0 0,9

Ar Gentoo pārklāts stikls 94,1 1,3

Taber nodiluma tests Pēc berzes (500 cikli)

Caurspīdīgums Miglainums

Neapstrādāts poliuretāns 89,2 18,8

Ar Gentoo pārklāts 
poliuretāns 90,6 5,9

Neapstrādāts akrils 93,3 29,4

Ar Gentoo pārklāts akrils 93,8 4,2


