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Gentoon tarttumis- ja kuivumistestit 
 
Laajamittaisen testauksen tuloksena on kehitetty kolme yksinkertaista testiä, joilla voi-
daan määrittää, onko Gentoo hydrolysoitunut ja kuivunut niin, että pinnoite toimii opti-
maalisesti. 

1.  Tussitesti 

Aseta täysin kuivunut Gentoolla pinnoitettu 
esine puhtaalle, tasaiselle ja hyvin valaistulle 
alustalle. 

(a) Piirrä testattavaan esineeseen yksi poikit-
tainen ja yksi pitkittäinen viiva kapeakärkisellä 
permanenttitussilla. 

(b) Kokeile pyyhkiä viivat kuivalla kankaalla tai 
paperipyyhkeellä. 

Jos pinnoitus on onnistunut ja kuivunut, piirretyt 
jäljet pyyhkiytyvät kokonaan. 

2.  Asetonitesti 

HUOM. Tässä testissä kannattaa käyttää ta-
saista Gentoolla pinnoitettua esinettä. 

Aseta täysin kuivunut Gentoolla pinnoitettu 
esine puhtaalle, tasaiselle ja hyvin valaistulle 
alustalle. 

(a) Aseta pisara (halkaisija n. 1 cm) puhdasta 
asetonia testattavan esineen pinnalle kertakäyt-
töisellä pipetillä. 

(b) Aseta ajastimeen 5 minuutin aika. Viiden 
minuutin kuluttua kallista esine 90° kulmaan, 
jotta asetoni valuu pois. 

(c) Pyyhi esine varovaisesti kuivaksi ja maalaa 
tussilla se alue, jolla asetonia oli. 

(d) Jos Gentoolla pinnoitus on onnistunut ja kui-
vunut, asetoni ei irrota pinnoitetta, ja tussin jäljet 
on helppo pyyhkiä pois kuivalla kankaalla tai pa-
peripyyhkeellä. 

a b 

c d 
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3.  Tarttuvuustesti teipillä 

Tämä on sovellettu versio ASTM D3359 -tes-
tistä. 

Aseta täysin kuivunut Gentoolla pinnoitettu 
esine puhtaalle, tasaiselle ja hyvin valaistulle 
alustalle. 

(a) Leikkaa terävällä mattoveitsellä tai muulla 
vastaavalla työkalulla 6 poikittaista naarmua pin-
noitteen läpi alla olevaan pintaan. Viiltojen tulee 
olla noin 2 cm pitkiä ja noin 3 mm päässä toisis-
taan. Leikkaa 6 vastaavan pituista pitkittäistä viil-
toa samoilla väleillä poikittaisten viiltojen yli niin, 
että testiesineeseen muodostuu 5 kertaa 5 ruu-
dun ruudukko. 

Pyyhi kevyesti irralliset pinnoitelastut pois. 

(b) Leikkaa korkealaatuisesta ilmastointiteipistä 
pala, joka peittää kaikki viillot kokonaan. (c) 
Aseta teipinpala viiltojen keskelle ja paina teippi 
kiinni pintaan tasaisesti ja tiukasti tylpällä esi-
neellä. 

(d) Irrota teippi vetämällä yhdestä päästä ta-
saisesti ja ripeästi (ei nykivästi) teipin toista 
päätä kohti. 

(e) Maalaa viiltojen alue tussilla. Jos Gentoo-pin-
noite on irronnut, viiltojen väliin ilmestyy tummia 
läikkiä. 

(f) Vertaa testiesineen pintaan muodostuvaa ku-
viota seuraavan sivun taulukkoon arvioidaksesi 
tarttuvuuden. 

Onnistuneesti pinnoitetun ja kuivuneen esineen 
tulisi tuottaa 5B-luokan tarttuvuus. Jotkin pinnat 
saattavat vaatia esikäsittelyn, jotta saavutetaan 
5B-luokan tarttuvuus. Tämä on kuvailtu tarkem-
min valmistelua ja pinnoitusta koskevissa oh-
jeissa. 

a b 

c d 

e f 

Nämä testausmenetelmät esittelevän 
videon löydät osoitteesta 
http://tinyurl.com/gentoofaq2. 
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