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USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET 
 
 

Yleistä 
 

1. Miksi pinnoitteen nimi on Gentoo? Gentoo on saanut nimensä Antarktiksella elävältä 

pingviinilajilta, jonka höyhenpeite hylkii vettä ja öljyä. Nimi EI ole lyhenne sanoista ”gene-

ration two” (toinen sukupolvi) toisin kuin jotkut ovat arvailleet. 

 
2. Mikä on paras tapa määrittää, onko Gentoo sopiva pinnoite käyttötarkoitukseeni? 

Jos osaat levittää Gentoota peruspinnoille, suosittelemme levittämään sitä kohdepinnalle 

pienelle testialueelle, jotta voit kokeilla, kuinka hyvin se soveltuu käyttötarkoitukseesi. 

Riippuen pinnoitettavasta kohteesta voit kokeilla erilaisia pinnan valmistelu- ja kuivaus-

menetelmiä selvittääksesi, onko niillä käyttötarkoituskohtaisia vaikutuksia Gentoon omi-

naisuuksiin. Käyttöohjeista saat lisää tietoa. 

 
3. Miten Gentoo kuivataan? Gentoo-pinnoitteen voi kuivata uunissa 90 °C:n lämpötilassa 

tunnissa. Vaihtoehtoisesti Gentoon voi antaa kuivua huoneenlämmössä 24–48 tunnin 

ajan. Levityksen jälkeen Gentoo on kosketuskuiva 10–15 minuutin kuluttua (tasaisille pin-

noille levitettynä). Gentoolla pinnoitettuja esineitä ei tule kuivata uunissa, ennen kuin ne 

ovat kosketuskuivia. Mikäli pinnoitettu kohde vastaa asiakkaan tarpeita 24 neljän tunnin 

huoneenlämmössä kuivauksen jälkeen, se voidaan ottaa käyttöön. Gentoon suorituskyky 

voi parantua, jos sen annetaan kuivua useita päiviä huoneenlämmössä. 
 

4. Miten Gentoo-pinnoitteen voi poistaa? Vettä hylkivä Gentoo-pinnoite on erittäin kes-

tävä, joten sen poistaminen voi olla hankalaa. Joissain tapauksissa Gentoon voi poistaa 

hankausmateriaaleilla, kuten karkealla Scotch Brite™-karhunkielellä (jossa on alumiiniok-

sidia) tai hiekkapaperilla. Tietyissä olosuhteissa Gentoo saattaa irrota myös painepesulla. 

Ainut varma tapa poistaa Gentoo on käyttää korkean pH-arvon omaavan aineen ja liuot-

timen seosta alla kuvaillusti. 

 
Pienten esineiden tapauksessa (mukaan lukien lasiesineet ja laboratoriotyökalut) voidaan 

käyttää 100-prosenttisen kaliumhydroksidin ja 99-prosenttisen isopropanolin liuosta. Suo-

siteltu suhde on 0,45 kg kaliumhydroksidia 7,5–11 litraan isopropanolia. Esineet voidaan 

upottaa tähän erittäin reaktiiviseen liuokseen useiksi päiviksi, jotta pinnoite saadaan pois-

tettua. Suosittelemme huuhtelemaan esineet lopuksi saippualla ja vedellä sekä viimeiste-

lyksi pelkällä vedellä. 

 

Kehittynyt, kirkas, vettä hylkivä pinnoite 
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Huom. Nämä pinnoitteen poistotavat voivat vahingoittaa Gentoo-pinnoitteen alla olevaa 

pintaa ja/tai toista pinnoitetta. Asianmukaisia suojatoimenpiteitä, mukaan lukien kunnol-

listen henkilösuojaimien käyttöä, tulee soveltaa poistettaessa Gentoo-pinnoitetta. 
 

5. Liittyykö Gentoo-pinnoitteessa käytettyihin materiaaleihin pinnoitteen käyttöön 

vaikuttavia säännöksiä? Gentoossa on suhteellisen paljon haihtuvia orgaanisia yhdis-

teitä (VOC), joten asianmukaisten teknisten suojainten ja henkilösuojainten käyttö on vält-

tämätöntä pinnoitetta levitettäessä. 
 

6. Jos en täyttänyt komponentti A:n pakkausta inertillä kaasulla välittömästi käytön 

jälkeen, mistä tiedän, onko siitä tullut käyttökelvotonta? Ei ole helppoa tapaa tai suo-

raa ilmaisinta, jolla voisi selvittää, onko komponentti A:sta tullut käyttökelvotonta. Kyseistä 

komponentti A:ta tulee sekoittaa komponentti B:hen käyttöohjeiden mukaisesti, ja seok-

sella tulee pinnoittaa testikappale, jotta voit testata pinnoitteen ominaisuuksia. Testausoh-

jeet löydät osoitteesta: http://tinyurl.com/gentoofaq1. Mikäli testikappale ei läpäise kaik-

kia näistä testeistä, on mahdollista, että komponentti A:sta on tullut käyttökelvotonta. 
 

7. Jos Gentoo-pinnoitetta käytetään graffitisuojana, miten sen päälle levitetyn maalin 

voi poistaa? Tähän tehdään vielä testejä. Eräs joidenkin spray-maalien Gentoo-pinnoit-

teesta irrottamisessa toimivaksi todettu menetelmä on hangata pehmeällä sienellä ja ksy-

leenillä, minkä jälkeen hangataan vielä puhtaalla pyyhkeellä ja ksyleenillä. Myös muut 

orgaaniset liuottimet voivat toimia ksyleenin sijasta. Huolehdi asianmukaisista suojatoi-

menpiteistä käyttäessäsi orgaanisia liuottimia. Joissain tapauksissa maali on voitu yksin-

kertaisesti kuoria pois tasaisilta pinnoilta. Painepesu tai fyysisesti karkeammat (tai han-

kaavammat) puhdistusmateriaalit voivat irrottaa Gentoo-pinnoitteen. 

 
8. Mikä on Gentoo-pinnoitteen käyttölämpötila? Gentoo-pinnoite on testattu -50–

200 °C:n lämpötiloissa. Koska näissä lämpötiloissa ei ole suoritettu laajamittaisia testejä, 

sovelluskohtaiset testit ovat tarpeen, jos Gentoo-pinnoite altistuu erityisen korkeille tai ma-

talille lämpöolosuhteille tällä vaihteluvälillä. 

 
9. Pystyykö Gentoon ulkoilman ja UV:n kestävyyttä parantamaan? Pitkäkestoisimman 

käyttöiän ulkoilmassa saa pinnoittamalla Gentoolla UV-suojattuja pintoja. 
 

10. Mikä on Gentoon peittävyys? 3,8 litralla (yhdellä gallonalla) Gentoota saadaan peitettyä 

noin 61,8 m2 alue, jos Gentoota ei valu hukkaan. Tällä peittävyydellä neljännesgallonan 

pulloilla (0,95 l pullot) saadaan peitettyä 29,4 m2, 5:n gallonan sangoilla (18,9 l sangot) 

588 m2 ja 50:n gallonan tynnyreillä (189 l tynnyrit) 5 880 m2. 

 
Gentoon voi levittää eri tavoilla. Riippuen levitystavasta peittävyys ja hukkaan menevän 

pinnoitteen määrä vaihtelevat. Talteen kerääminen ja uudelleenkäyttö (sekä 
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uudelleensuodatus) auttavat saavuttamaan mahdollisimman suuren peittävyyden ja vä-

hentämään hukkaan menevää pinnoitetta. 

11. Missä lämpötilassa Gentoo tulee säilyttää? Gentoo tulee säilyttää 4–40 °C:n lämpöti-

lassa. 
 

12. Mikä on Gentoon säilyvyysaika? Säilytettynä 24 °C:ssa Gentoon säilyvyysaika on yksi 

vuosi. Säilytys korkeammissa lämpötiloissa lyhentää säilyvyysaikaa. 
 

13. Voiko Gentoota kaataa toiseen astiaan tai jakaa pienempiin säiliöihin? Gentoon ja-

kamista pienempiin säiliöihin ei suositella. Gentoo on herkkä kosteudelle, ja sen uudelleen 

pakkaaminen vaatii tarkasti hallittua prosessia. Myös sekoitusprosessi ja käytetty säiliö 

vaikuttavat Gentoon laatuun. On suositeltavaa tilata kuhunkin käyttötarkoitukseen sopi-

van kokoinen määrä Gentoota. Neljännesgallonan pullojen (0,95 l) käyttö on suositeltavaa 

alustavia testejä varten. 

 
 

Gentoon levittäminen 
 

1. Mitä toimenpiteitä suosittelette tekemään, ennen kuin pinnoitan käyttötarkoitukses-

sani pinnoitettavan pinnan Gentoolla? Suosittelemme sekoittamaan pienen määrän 

Gentoota ja pinnoittamaan sillä testiksi lasi- tai alumiinipinnan, jotta voit varmistaa suorit-

tavasi sekoituksen ja kuivauksen oikein. Voit kokeilla kolmella suorituskykyä mittaavalla 

testillä, toimiiko Gentoo niin kuin sen pitäisi. Testausohjeet löydät osoitteesta http://tiny-

url.com/gentoofaq1 ja testivideon osoitteesta http://tinyurl.com/gentoofaq2. Testipintoina 

suositellaan käytettäväksi boorilasia tai harjattua alumiinia. 

 
2. Mikä on oikea sekoitussuhde, ja kuinka kauan Gentoota pitää sekoittaa? Gentoo on 

kaksikomponenttiseos, joka sekoitetaan niin, että komponentti A:ta ja B:tä käytetään pai-

non – ei tilavuuden – mukaan yhtä paljon (sekoitussuhde 1:1). Samankokoiset pakkauk-

set komponentteja A ja B painavat saman verran. Gentoon komponentteja pitää sekoittaa 

toisiinsa ympäröivästä lämpötilasta riippuen vähintään 90–120 minuuttia, jotta kemikaalit 

hydrolysoituvat ja oikea reaktio pääsee tapahtumaan. Käyttöohjeista saat lisää tietoa. 
 

3. Minkälaista esikäsittelyä suosittelette ennen Gentoon levittämistä pinnalle? Suosit-

telemme puhdistamaan muovi- ja akryylipinnat isopropanolilla ja suorittamaan koronakä-

sittelyn ennen Gentoolla pinnoittamista. Koronakäsittely ei ole välttämätöntä, mutta se on 

suositeltavaa, sillä sen avulla voidaan saada Gentoo-pinnoite tarttumaan pintaan parhai-

ten. Polyeteenimuovin liekkikäsittely on myös todettu toimivaksi. Jotkin muovit eivät vaadi 

lainkaan esikäsittelyä, joten suosittelemme testaamaan, tarvitseeko käyttämäsi muovi-

pinta esikäsittelyä. Joitakin muoveja saattaa kannattaa kuluttaa (ja sitten puhdistaa 

isopropanolilla), mikäli tämä sopii asiakkaalle. Saat lisätietoa ottamalla meihin yhteyttä. 
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4. Voiko Gentoota sekoittaa alle 19 °C:n tai yli 24 °C:n lämpötilassa? Ideaalisesti Gen-
too tulisi sekoittaa yli 18 °C:n lämpötilassa. Sekoita Gentoota 120 minuutin ajan 18–24 
°C:n lämpötilassa. Yli 24 °C:n sekoituslämpötila voi mahdollisesti lyhentää vaadittua se-
koitusaikaa jopa 90 minuuttiin. Alle 18 °C:n lämpötilassa sekoittaminen voi vaatia 3 tunnin 
tai vielä pidemmän sekoitusajan. 

 
5. Voiko Gentoon levittää kaupallisilla ruiskutusvälineillä? Kyllä, Gentoon voi levittää 

HVLP-välineillä. Kaupallisilla ruiskutusvälineillä levitetyille pinnoitteille voi muodostua ul-

konäöllisiä vikoja, kuten laikuttumista ja/tai appelsiininkuoripintaa. Gentoota levitettäessä 

tulee käyttää asianmukaisia henkilösuojaimia; katso lisätietoa käyttöohjeista. 

 
6. Mitä tarvikkeita ja välineitä tarvitsen neljännesgallonapakkauksen (0,95 l) sekoit-

tamiseen ja levittämiseen? Napsauta alla olevaa linkkiä siirtyäksesi listaan suositel-

luista välineistä: http://tinyurl.com/gentoofaq3. 
 

7. Mitä tarvikkeita ja välineitä suosittelette Gentoon ruiskuttamiseen? ÄLÄ suihkuta 

Gentoota ilman riittäviä ilmanvaihdon teknisiä suojatoimia tai ilman, että kaikilla Gentoolle 

altistuvilla on ilmasäiliötoiminen hengityssuojain. 

 
Napsauta alla olevaa linkkiä siirtyäksesi listaan suositelluista tarvikkeista ja välineistä: 

http://tinyurl.com/gentoofaq4. Listassa on esimerkki ilmasäiliötoimisesta hengityssuo-

jaimesta. 

 
Jos riittäviä ilmanvaihdon teknisiä suojatoimia ei voida toteuttaa, tulee käyttää vähintään 

hupullista, ilmasäiliötoimista hengityssuojainta sekä nitriilikäsineitä. Maalaushaalarin tai 

Tyvek-suojavaatteen käyttöä suositellaan. Tutustu sekä A- että B-komponenttien käyttö-

turvallisuustiedotteisiin (KTT), ennen kuin alat levittää Gentoota. 
 

8. Mistä tiedän, onko Gentoo hydrolysoitunut? Katso seuraava video: 

http://tinyurl.com/gentoofaq5. 
 

9. Voiko Gentoo-pinnoitteen uusia, tai voiko valmiin Gentoo-pinnoitteen päälle levit-

tää uuden kerroksen? Tutkimme mahdollisuutta tämän toteuttamiseksi. Jos Gentoo-pin-

noitteesi on menettänyt hylkivyytensä tai muut ominaisuutensa, pinnan puhdistamisen 

pinnoitteesta ja Gentoon uudelleen levittämisen pitäisi olla mahdollista. Tätä ei ole vielä 

tutkittu tarkasti, ja uuden pinnoitteen suorituskyky voi erota alkuperäisen pinnoitteen suo-

rituskyvystä. 
 

10. Mistä tiedän, onko Gentoo levitetty oikein? Voit varmistaa kolmella testillä, että Gen-

too-pinnoite toimii niin kuin sen pitäisi. Testausohjeet löydät osoitteesta http://tiny-

url.com/gentoofaq1 ja testivideon osoitteesta http://tinyurl.com/gentoofaq2. 
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11. Mitä haasteita Gentoon ruiskutukseen liittyy? Pöly, roskat, geeliytyminen, laikuttumi-

nen ja appelsiininkuoripinnan muodostuminen voivat vaikuttaa Gentoon ulkonäköön, jos 

se levitetään HVLP-ruiskulla. Näitä haittoja voi vähentää käyttämällä korkealaatuisia ruis-

kuja. Osoitteesta http://tinyurl.com/gentoofaq6 löydät esimerkit Gentoon ruiskulevityk-

sessä mahdollisesti syntyvistä ulkonäöllisistä vioista. 
 

12. Kauanko Gentoo säilyy levitettävänä hydrolysoitumisen jälkeen? Suodatetun Gen-

toon käyttöaika riippuu ympäröivistä olosuhteista. 30 °C:n lämpötilassa käyttöaika voi olla 

alle 4 tuntia. Normaaliolosuhteissa (21–24 °C) käyttöaika on lähes 6 tutia. Jos Gentoo 

jäähdytetään 5 °C:n lämpötilaan, käyttöaika voi olla yli 16 tuntia. Käyttöikä riippuu siitä, 

kuinka nopeasti liuottimet höyrystyvät. Höyrystymisen voi minimoida peittämällä Gentoo-

astian. Liuottimien höyrystyessä tiivistymisreaktio käynnistyy ja Gentoo alkaa geeliytyä. 

 
 
 

Ominaisuudet 
 

1. Kuinka kestävä Gentoo-pinnoite on, ja kuinka hyvin se kestää hankausta? Gentoo 

on erittäin kestävä ja kestää hakausta erinomaisesti. ASTM D 3363 -testausmenetelmällä 

määritetty koville pinnoille levitetyn Gentoon lyijykynäkovuus on 9H. Taber-hankaustestin 

tulokset ovat saatavilla osoitteessa: www.gentoocoating.com. 
 

2. Onko Gentoo-pinnoite läpinäkyvä? Kyllä, Gentoo-pinnoite on läpinäkyvä ja se säilyttää 

läpinäkyvyyden kevyen hankauksenkin jälkeen. 
 

3. Onko Gentoo öljyä ja vettä hylkivä? Kyllä. Gentoo-pinnoite säilyttää suorituskykynsä 

altistettuna useille liuottimille, kuten miedoille saippuoille, suolavedelle, isopropanolille 

(IPA), naftalle, joillekin hapoille, heptaanille, kerosiinille, jäänpoistonesteelle, hydraulines-

teelle, voiteluaineille jne. Gentoo ei kestä hyvin altistumista erittäin matalan pH-arvon (ha-

pot, pH alle 3) tai erittäin korkean pH-arvon (emäkset, pH yli 11) omaaville nesteille. On 

suositeltavaa testata Gentoo-pinnoitetteen kestokykyä niille kemikaaleille, joille se altistuu 

käyttötarkoituksessasi. 
 

4. Kuinka pitkään Gentoo-pinnoite kestää? Gentoo-pinnoitteen kestoikä riippuu ympäris-

töllisistä tekijöistä, hankauksen määrästä, kemikaaleille altistumisesta jne. 

 
Gentoo on uusi tuote, joka on kehitetty usean armeijakäyttöön suuntautuvan SBIR-ohjel-

man puitteissa. Sitä on testattu laajalti, mutta sen toiminnasta on vielä paljon opittavaa. 
 

Gentoo-pinnoitteen suorituskyky riippuu siitä, kuinka hyvin kohdepinnan pinnoitus on on-

nistunut (erityisesti tarttuvuuden laatu), halutuista ominaisuuksista (käytetäänkö 
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pinnoitetta helpon puhdistuksen mahdollistavana vai korroosionestoon), ja mikäli kohde 

on ulkoilmaympäristössä, siitä, onko pinta UV-stabiloitu. 

 
Sisäilmassa Gentoo-pinnoite voi kestää vuosia, ennen kuin sitä tarvitsee levittää uudel-

leen (on käyttötarkoitus sitten korroosionesto tai helpon puhdistuksen mahdollistava pin-

noitus). 

 
Ulkoilmassa korroosionestoon tarkoitettuna Gentoo-pinnoitteen pitäisi kestää vähintään 

kaksi vuotta ilman uudelleenlevitystä. 

 
Ulkoilmassa helpon puhdistuksen mahdollistavana pinnoitteena Gentoon kestoikä riippuu 

useista tekijöistä. Ulkoilmalle altistumisen jälkeen nesteiden valumiskulman on havaittu 

kasvavan ajan myötä, mutta pinnoite voi silti pysyä toimivana. Jos Gentoolla pinnoitettu 

pinta on UV-suojattu, pinnoite voi kestää useita vuosia ilman uudelleenlevitystä, mutta jos 

pintaa ei ole UV-suojattu, Gentoo saattaa kestää vain yhden tai kaksi kuukautta riippuen 

ympäristön aiheuttamasta UV:lle ja hankaukselle altistumisesta. Gentoo-pinnoitteen tes-

taaminen käyttötarkoituksesi olosuhteissa on tarpeen, jotta voit tietää, täyttääkö se käyt-

tösi vaatimukset. 

 
UV-suojan lisääminen Gentoon koostumukseen on parhaillaan kehitteillä, jotta pinnoit-

teen suorituskykyä ja kestoikää saadaan parannettua ulkoilmaolosuhteissa. 
 

5. Mikä on Gentoo-pinnoitteen tyypillinen paksuus? Pinnoitteen paksuus on normaalisti 

4–6 mikrometriä, eli se on paljon ohuempi kuin tyypillinen maalikerros. 
 

6. Mikä on Gentoon kontaktikulma, ja missä kulmassa vesi valuu pois? Pinnoitteen al-

kuperäinen kontaktikulma on noin 110–115° useille nesteille. Alkuperäinen kulma, jossa 

vesi valuu pois, on normaalisti 5–10°. 
 

7. Kuinka joustava Gentoo-pinnoite on? Testiaineistomme osoittaa, että Gentoolla pin-

noitettu metallilevy taipuu 180 astetta 3,2 mm putken ympäri ilman, että pinnoite halkeaa 

lainkaan – jopa -51 °C:n lämpötilassa. Polymeeri-/epäorgaaninen hybridipinnoite on poik-

keuksellisen joustava. 

8. Korreloiko korroosionkestävyys suoraan pinnoitteen paksuuden kanssa? Gentoon 

paksuuden ja korroosionkestävyyden välistä suhdetta ei ole tutkittu paljoa, sillä Gentoon 

paksuutta on vaikea kasvattaa (toisin kuin maalien, joiden paksuutta voi lisätä kerroksit-

tain kohdepaksuuden saavuttamiseksi). Silti ohutkin Gentoo-pinnoite (4–6 mikrometriä) 

auttaa estämään korroosion, koska pinnoite on vettä hylkivä ja se eristää kohdepinnan 

sekä antaa pinnalle sulkuominaisuudet. Hydrofobisuutensa vuoksi pinnoite hylkii vettä ja 

vesipohjaisia aineita helpommin kuin muut pinnat. Koska pinnoite eristää kohdepinnan, 
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se estää sähkön virtaamisen pintaan, mikä hidastaa korroosioprosessia. Koska pinnoite 

antaa pinnalle sulkuominaisuudet, se pitää pinnan fyysisesti erillään useista nesteistä. 

 
9. Onko Gentoo-pinnoite liukas? Gentoo-pinnoite ei itsessään ole liukas. Se on kumi-

maista ja voi antaa pinnalle korkeamman kitkakertoimen kuin sillä oli ennen pinnoitusta. 

 
10. Minkä näköinen Gentoolla pinnoitettu pinta on? Gentoolla päällystettynä pinnasta tu-

lee kiiltävä. Vähemmän kiiltävät pinnan laadut ovat kehitteillä. Saat lisätietoa ottamalla 

meihin yhteyttä. 

 
11. Onko Gentoo-pinnoite sähköä johtava? Ei, Gentoo ei johda sähköä. Se on sähköeriste. 

 
12. Kuinka hyvin Gentoo kestää kemikaaleja? Gentoo-pinnoite säilyttää vedenhylkivyy-

tensä altistettuna useille liuottimille, kuten miedoille saippuoille, suolavedelle, isopropa-

nolille (IPA), naftalle, joillekin hapoille, heptaanille, kerosiinille, jäänpoistonesteelle, hyd-

raulinesteelle, voiteluaineille jne. 
 

13. Kuinka hyvin Gentoo kestää happoja/emäksiä? Gentoo ei kestä hyvin altistumista erit-

täin matalan pH-arvon (hapot, pH alle 3) tai erittäin korkean pH-arvon (emäkset, pH yli 

11) omaaville nesteille. 
 

14. Jääkö Gentoo-pinnoitteeseen sormenjälkiä tai tahroja? Tätä ei ole testattu laaja-alai-

sesti, mutta pinnoitteen hylkivyys antaa jonkin verran suojaa. Suosittelemme testaamaan 

tätä ominaisuutta omassa käyttötarkoituksessasi määrittääksesi Gentoon soveltuvuuden. 

 
Käyttö ja sovellukset 

 
1. Voiko Gentoolla pinnoittaa kumisia tai muita elastisia pintoja? Gentoon äärimmäistä 

venyvyyttä ei ole testattu, mutta pinnoite on joustava. Elastisuutta ei ole testattu. Yli 100 

prosentin venytys ei olisi elastista. Kumipohjuste/-pintakäsittely voi parantaa tarttuvuutta. 

 

2. Pystyykö Gentoo estämään korroosion? Gentoo on erinomainen korroosionestopin-

noite. Gentoon tiivis rakenne on tehokas fyysinen suoja korroosiota aiheuttavia elektro-

lyyttejä vastaan ja eristävä galvaanisen korroosion sähköinen suoja. Parhaiden tulosten 

saavuttamiseksi pinta tulee maalata muulla suojamaalilla tai pinnoittaa muulla suojapin-

noitteella, minkä jälkeen Gentoo tulee levittää maalin tai toisen pinnoitteen ollessa vielä 

tarttumakelpoista (kosketuskuiva, mutta siinä on vielä reaktiivisia ryhmiä, jotka lisäävät 

tarttuvuutta). Gentoon voi levittää myös maalatulle tai muulla pinnoitteella pinnoitetulle 

pinnalle maalin tai pinnoitteen kuivuttua, mutta pinnan karheuttaminen on suositeltavaa 

(jos se on käyttötarkoitukseen soveltuvaa) tarttuvuuden parantamiseksi. Gentoon voi le-

vittää myös suoraan pinnalle, jolloin pinnan karheuttaminen (jos se on 
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käyttötarkoitukseen soveltuvaa) ja/tai muut pinnan valmistelutoimenpiteet ovat suositel-

tavia tarttuvuuden parantamiseksi. 

 
3. Mitä pintoja on onnistuneesti pinnoitettu Gentoolla? Venytettyä akryylia, lasia, alu-

miinia, ruostumatonta terästä, harjattua terästä, polykarbonaattilevyjä, puuta, kumia, 

nahkaa, polyeteeniä, PVC:tä, maalattuja pintoja, marmoria, graniittia ja kvartsiittia. Jo-

kaisen eri pinnan pinnoitukseen voi liittyä sille ominaisia haasteita, joihin kuuluu muun 

muassa pinnan valmistelu, pinnan huokoisuuden poistaminen, kutistuminen ja/tai jäykis-

tyminen. 

 
4. Hylkiikö Gentoo sementtiä ja betonia tai mahdollistaako se helpomman puhdistuk-

sen niistä? Alustavat testit ovat osoittaneet, että valmisbetonimassa on helppo irrottaa 

Gentoolla pinnoitetusta betonikourusta veden avulla. Jos betoni pääsee kuivumaan kou-

ruun, sen irrottaminen voi irrottaa myös Gentoo-pinnoitteen. Koska tätä on testattu vasta 

rajallisesti, nämä tulokset ovat vielä alustavia, ja suosittelemme testaamaan käyttötar-

koituksesi pintojen pinnoitusta ja käyttämiesi betonityyppien vaikutuksia. 

 
5. Voiko Gentoota käyttää ensisijaisesti päällikerroksena? Gentoo on erinomainen 

päällikerros – sillä on pinnoitettu paljasta metallia (alumiini, teräs, ruostumaton teräs 

jne.), metallipinnoitteita (Cd, ZnNi) ja valmiita pohja-/pintamaaleja. Pinnoitteen paksuus 

on normaalisti 4–6 mikrometriä, eli se on paljon ohuempi kuin tyypillinen maalikerros. 

 
6. Voiko elektroniikkaa suojata kosteudelta, nesteiltä ja korroosiolta pinnoittamalla 

Gentoolla? Kyllä, Gentoo voi toimia onnistuneesti tällaisissa sovelluksissa. Testaaminen 

ennen käyttöönottoa on suositeltavaa. 
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