
KESTÄVÄT HYDROFOBISET PINNOITTEET
KORROOSIONESTO JA HELPPO PUHDISTUS METALLIPINNOILLE
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AVAINOMINAISUUDET
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 ja paino
Pinnoite on erittäin ohut (4–6 µm) ja kevyt.

Ympäristöllinen kestävyys
Pinnoite kestää suolasumun ja UV:n aiheuttamaa rappeutumista
erinomaisesti.

Pintasynteesi ja helppo levitys
Pinnoite valmistetaan helposti kahdesta komponentista. Pintaa ei
juurikaan tarvitse valmistella ja yhtenäisen pinnoitteen voi levittää
ruiskuttamalla, valelemalla tai pensselillä.



LENTOKONEIDEN 
OHJAAMOKUOMUJEN PINNOITUS

• Tavoite:  Kehittää kestävä, läpinäkyvä pinnoite erittäin matalalla pintaenergialla ja 
erinomaisella hankauskestävyydellä

• Lähestymistapa:  
- Yksilöllisesti eri aineita yhdistämällä toteutettu pintamorfo-

logia
- Pinta-aktiivisten komponenttien avulla matala pintaenergia  
- Kestävä, joustava ja läpinäkyvä sooli-geeli-sidosaine

• Hyödyt

- Helppo pinnoitus
- Erinomainen läpinäkyvyys, matala sameus
- Erinomainen hankauksen ja sääolosuhteiden kestävyys 
- Pitkäikäiset, kestävät pinnoitteet, joita tarvitsee huoltaa vain vähän tai ei lainkaan
- Kovuus ja sitkeys takaavat kestävyyden korkeilla nopeuksilla iskeytyvän sateen ja 

raesateen aiheuttamaa kulumista vastaan



ILMAVOIMIEN 
LASKEUTUMISVARUSTEET

• Syy käytölle: Laskeutumisvälineet 

altistuvat syöpymiselle, jos niiden 

pinta vahingoittuu iskuista tai 

kulumisen seuraksena

• Ratkaisu Gentoolla: Levittämällä 

Gentoo aikaisempien 

pintakäsittelyjen/pinnoitteiden päälle 

pidennetään käyttöikää



OMINAISUUDET: VEDENHYLKIVYYS

85285 verrokki Gentoo

Kontaktikulma Vedenhylkivyys 
(120 µl) 

Vedenhylkivyys 
(50 µl) 

Teräs 63° >45° >45°

Alumiini 60° >45° >45°

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

Gentoo 110-117° 3-5° 7-11°

Gentoo-pinnoitukseen 
jää vain vähän tai ei 
lainkaan jälkeä vedestä, 
kun taas kaikille 
pinnoittamattomille 
pinnoille jää selkeä jälki. 



OMINAISUUDET: JOUSTAVUUS

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

Pinnoite MIL PRF 85285 polyuretaanilla käsitellyllä 

alumiinilevyllä – taipuu 3,2 mm putken ympäri

Vain Gentoo-pinnoitus 
1,27 cm putki 52 oC:n

lämpötilassa

Vain Gentoo-pinnoitus 
1,27 cm putki -51 oC:n lämpötilassa



OMINAISUUDET: 
LÄPINÄKYVYYS/SAMEUS

85285 verrokki Gentoo

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



F-16-SUIHKUHÄVITTÄJIEN 
OHJAAMOKUOMUT

• Kaksi F-16:n ohjaamokuomua



STABIILISUUS ULTRAVIOLETILLE 
ALTISTETTUNA

- QUV-testi: 500 tunnin 
altistus (laboratoriossa 
tehtävä nopeutettu
säätesti)



ULKONÄKÖ HANKAUKSEN JÄLKEEN (LASI)
150 kierroksen hankaus teräsvillalla (AISI 316) verrattuna kaupallisiin superhydrofobisiin 
pinnoitteisiin

Paljas 
lasi

Gentoo
Pinnoitettuna Hangattuna

Kaupallinen 1
Pinnoitettuna Hangattuna

Kaupallinen 2
Pinnoitettuna Hangattuna

Hankaus ei käytännössä vaikuta Gentoo-pinnoitteeseen,  kun taas kaupalliset 
pinnoitteet halkeilevat irti ja muuttuvat sameiksi



ULKONÄKÖ HANKAUKSEN JÄLKEEN 
(RUOSTUMATON TERÄS)

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



VEDENHYLKIVYYS



VEDENHYLKIVYYS HANKAUKSEN JÄLKEEN
Karhunkielellä hangatut ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyt verrattuna kaupallisiin 
superhydrofobisiin pinnoitteisiin 

Gentoo
Ultra-Ever Dry



UPOTUS NESTEISIIN
• Gentoo-pinnoite MIL PRF 85285:n päällä

• 5B-luokitus Wet tape adhesion -
tarttuvuustestissä

• 23 oC (186 h), 49 oC (96 h), 65 oC (168 h)

• Nesteupotuskestävyys: erinomainen
– Voiteluöljy 121 oC (24 h)
– Hydraulineste 66 oC (24 h)
– JP-8 huoneenlämmössä (168 h)

• Syövyttävien nesteiden kestävyyden testi 
• -37,8 oC (168 h)
– Jään poistoon/jäätymisen estoon käytetty 

neste SAE AMS 1424
– Rasvanpoistoaine MIL-PRF-87937

85285 Gentoo
Kaupallinen 
superhydrofobinen 
pinnoite



UPOTUS NESTEISIIN
• 48 tunnin altistus nesteille 

• Vedenhylkivyys säilyy useimpiin liuottimiin upottamisen jälkeen

Liuotin
Mieto saippua

Suolavesi

Isopropanoli

Nafta

Heptaani

Kerosiini

Jäänpoistoneste

Hydraulineste

Voiteluaine

Polyalfaolefiinipohjainen 

jäähdytysneste

Laivaston muovinkiillotusaine

Lentokoneenpesuneste

Alodine 1201 pesu ja 

huuhtelu

Pinnoittamaton

Gentoo



JÄÄN TARTTUVUUDEN TESTI: -15 °C

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

Pinta Jään tarttuvuus 
(KPa)

MIL PRF 85285 teräksellä 641

Gentoo-pinnoite MIL PRF 85285:n 
päällä

305

Gentoo-pinnoite teräksellä 130



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.



KORROOSIO – SÄHKÖKEMIALLINEN 
IMPEDANSSISPEKTROSKOPIA

• Sähkökemiallista 
impedanssispektros-
kopiaa käytetään 
pinnoitteiden 
sulkuominaisuuksien 
arvioinnissa

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

• Testattu pinnoituksen 
jälkeen ja 336 tunnin 
suolasumutuksen 
jälkeen



KORROOSIO – ASTM G48-11 -
RAKOKORROOSIO

• Ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut levyt vettä hylkivällä 
polymeeri-/epäorgaanisella 
hybridipinnoitteella ja ilman sitä.

• Kaksi lovellista teflon-prikkaa 
25,40 mm x 50,80 mm x 1,27 mm 
teräslevyn molemmin puolin

• Pinnoitettuihin pintoihin prikkojen 
jokaisen loven kohdalle leikatut 
viirut havainnollistamassa liian 
kireälle väännettyjen kiinnikkeiden 
aiheuttamia vaurioita 



KORROOSIO – ASTM G48-11 
-RAKOKORROOSIO

Seuraavaksi näytteet upotettiin hapotettuun 
ferrikloridiliuokseen, jossa niiden annettiin olla 
viisi päivää huoneenlämmössä.
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merkittävästi matalampi viiden päivän 
altistumisen jälkeen.



KORROOSIO – GALVAANINEN KIINNIKE

Suolasumu 1340 tuntia

Pinnoittamalla tavanomaisella korroosionestopinnoitteella käsitellyn pinnan Gentoolla materiaalin 
korroosionkestävyys paranee entisestään.



GENTOO – ERINOMAINEN KORROOSIONESTO 
JA HELPPO PUHDISTUS

• Vettä hylkivä – hylkii tehokkaasti vettä ja 
nesteitä

• Erinomainen tarttuvuus, ympäristön vakaus

• Parannettu hankauskestävyys

• Erinomainen suoja korroosionkestävyyden 
parantamiseksi



KIITOS! 


