
Kaip ji veikia?

„Gentoo“ yra tanki polimerinė sistema – dėl savo mažos paviršiaus 
energijos, didelio tankio ir mažo poringumo sudaro barjerą nuo ko-
rozijos sukėlėjų. Sistema yra konformali, joje nėra skylių ir palyginus 
su tradicinėmis polimerinėmis dangomis, labai plona (4–6 mikronų), 
tačiau yra kur kas tankesnė ir patvaresnė nei kitos dangos. Didesnis 
sistemos tankis suteikia puikų barjerą vandens ir korozijos jonams.

Lipnumas ir patvarumas

Danga „Gentoo“ tvirtai prilimpa prie dažyto, plytelėmis dengto ir 
metalo pagrindo, taip pat prie stiklo ir gruntuoto plastiko paviršiaus. 
Danga yra itin atspari druskų purškimui, UV spinduliams ir cheminėms 
medžiagoms ir turi kur kas geresnes savybes nei tradicinės hidrofo-
binės dangos.
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Pažangi skaidri hidrofobinė danga

„Gentoo“ danga yra atsparių korozijai ir lengvai valomų dangų nauja 
karta. Ji pasižyminti dideliu atsparumu dilimui ir labai mažu sly-
dimo kampu, „Gentoo“ danga puikiai tinka ten, kur kitos dangos yra 
netinkamos.

Tradicinės hidrofobinės dangos yra skaidrios ir atsparios dilimui, tačiau 
nepakankamai atstumia skysčius. Itin geromis hidrofobinėmis savy-
bėmis pasižyminčios dangos dažniausiai lengvai atstumia vandenį, 
tačiau neskaidrios ir lengvai nusilupa. Įprastos dangos turi tam tikrus 
trūkumus – nepakankamą atsparumą dilimui, alyvai ar vizualinį skai-
drumą. Tačiau „Gentoo“ tai pakeičia.

„Gentoo“ yra pažangi danga, kuri atstumia ne tik vandenį, bet ir dau-
gumą alyvų bei skiediklių. Neprarasdama savo savybių ji yra atspari 
dilimui.
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Atspari korozijai

Naudojama kartu su kitomis tinkamomis sistemomis, dėl puikių van-
dens ir druskos atstūmimo savybių bei atsparumo smūgiams, „Gentoo“ 
danga dar labiau sumažina koroziją ir pratęsia barjerinės sistemos, o 
taip pat ir padengto pagrindo eksploatavimo trukmę. Šios savybės 
taip pat žymiai sumažina skirtingų metalų galvaninę koroziją.

Lengvai valoma

Mažas slydimo kampas kartu su dideliu atsparumu nešvarumams ir 
tirpikliams leidžia lengvai nuvalyti didelį paviršiaus plotą sunaudojant 
mažiau vandens.

Dengimas

„Gentoo“ dangą sudaro dvi tarpusavyje sumaišomos dalys, kurios den-
giamos kaip viena danga. Ji gali būti dengiama kaip plėvelė, apvalkalas, 
purškiama žemo slėgio pulverizatoriumi arba uždažoma teptuku ar 
voleliu. Skystis sudaro lengvą, ploną (4–6 mikronų) dangą, o paviršiaus 
beveik nereikia parengti.

Atsparumas cheminėms medžiagoms

Itin atspari daugeliui alyvų, tirpiklių ir rūgščių.

Hidrofobiniai duomenys

Sukibimo 
kampas

Vandens 
atstūmimas (50μl)

Akrilas 68˚ 21°

Polikarbonatas 77 ° 13 ˚

Poliuteranas 99˚ 26 °

„Gentoo“ 116 ˚ 4˚

Skaidrumo duomenys

Skaidrumas Drumstumas

Neapdorotas akrilas 94,0 0,7

„Gentoo“ danga dengtas akrilas 94,0 0,4

Neapdorotas stiklas 94,0 0,9

„Gentoo“ danga dengtas stiklas 94,1 1,3

„Taber“ dilimo testas. Po dilimo bandymo (500 ciklų)

Skaidrumas Drumstumas

Neapdorotas poliuretanas 89,2 18,8

„Gentoo“ danga dengtas 
poliuretanas 90,6 5,9

Neapdorotas akrilas 93,3 29,4

„Gentoo“ danga dengtas akrilas 93,8 4,2


