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CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

Tổng quan 

1. Tại sao sản phẩm có tên là Gentoo?  

Tên sản phẩm được đặt theo tên một loài chim cánh cụt ở Nam Cực, loài chim này 

có khả năng rũ nước và dầu ra khỏi lông nhờ có lớp lông vũ. Nó KHÔNG phải là từ 

viết tắt cho “generation two” (thế hệ thứ 2) như nhiều người phỏng đoán. 

2. Phương pháp nào tốt nhất để xác định xem Gentoo có phù hợp với sản 

phẩm ứng dụng hay không?  

Sau khi áp dụng Gentoo cho các bề mặt tiêu chuẩn, chúng tôi khuyến cáo nên thử 

nghiệm Gentoo trên một diện tích bề mặt nhỏ trước khi đưa vào ứng dụng cụ thể. 

Tùy thuộc vào từng loại bề mặt, có thể thử các phương pháp chuẩn bị bề mặt và 

sấy khô khác nhau xem liệu chúng có tạo ra sự khác biệt về hiệu quả của Gentoo 

hay không. Xem hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin. 

3. Sấy khô sản phẩm sau khi đã được sơn phủ Gentoo như thế nào? 

Gentoo có thể được sấy trong lò ở nhiệt độ 194°F (90°C) trong 1 tiếng. Ngoài ra, 

Gentoo có thể được hong khô ở nhiệt độ phòng trong khoảng thời gian từ 24-48 

tiếng. Sau khi thi công, Gentoo có thể khô ngay và sờ được chỉ sau 10-15 phút (đối 

với sản phẩm có bề mặt nhẵn). Không được sấy sản phẩm đã sơn phủ Gentoo trong 

lò sấy cho đến khi nó đã khô và sờ được. Sau hong khô ở nhiệt độ phòng trong 24 

tiếng, nếu sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng thì có thể đưa ngày vào 

sử dụng. Hiệu quả có thể được cải thiện dần theo thời gian khi sử dụng ở điều kiện 

môi trường xung quanh. 

4. Làm thế nào để loại bỏ lớp sơn Gentoo? 

Sơn kháng chất lỏng Gentoo có độ bền rất cao nên có thể rất khó để loại bỏ. Trong 

một số trường hợp, Gentoo có thể được loại bỏ bằng cách sử dụng vật liệu mài mòn 

như giấy nhám Scotch BriteTM (chứa ô xít nhôm) hoặc giấy nhám thông thường. 

Trong một số trường hợp, xịt rửa áp lực cũng có thể loại bỏ Gentoo. Cách hiệu quả 

nhất để loại bỏ Gentoo là sử dụng hỗn hợp dung môi/pH cao như sau:  

Đối với các vật nhỏ, kể cả dụng cụ thủy tinh và dụng cụ phòng thí nghiệm cũng có thể 

sử dụng dung dịch kali hydroxit nguyên chất 100% với ancol 99%. Tỷ lệ khuyến cáo là 
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1 lb (0,45 kg) kali hydroxit với 2-3 gallon (7,5-11 lít) ancol. Sản phẩm có thể được 

ngâm trong dung dịch này trong vài ngày để loại bỏ lớp phủ. Cuối cùng, cần rửa lại 

sản phẩm với xà phòng và nước sạch. 

Lưu ý: Các phương pháp loại bỏ này có thể làm hỏng bề mặt hoặc lớp sơn lót bên 

dưới lớp phủ Gentoo. Để đảm bảo an toàn, cần trang bị đồ bảo hộ lao động khi tiến 

hành loại bỏ lớp sơn Gentoo. 

5. Có quy định nào liên quan đến các thành phần vật liệu trong sơn 

phủ kháng nước Gentoo không? 

Hàm lượng VOC (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) trong Gentoo tương đối cao, vì vậy 

cần phải kiểm soát kỹ thuật và trang bị đồ bảo hộ thích hợp khi thi công.  

6. Nếu tôi không bơm khí trơ vào Phần A ngay lập tức, làm thế nào tôi 

có thể biết nó có bị mất tác dụng hay không?  

Không có cách nào dễ dàng hoặc dấu hiệu trực tiếp nào để biết liệu Phần A có bị mất 

tác dụng hay không. Phần A cần được trộn với Phần B theo hướng dẫn thi công và 

thử nghiệm trên một diện tích nhỏ trước. Quy trình thử nghiệm có thể tham khảo tại 

http://tinyurl.com/gentoofaq1. Nếu bề mặt thử nghiệm không đạt hiệu quả, điều này 

cho thấy Phần A đã bị mất tác dụng. 

7. Nếu Gentoo được sử dụng cho mục đích chống graffiti, làm thế nào 

để loại bỏ lớp sơn xịt?  

Điều này vẫn đang được thử nghiệm. Một phương pháp hiệu quả dùng để loại bỏ một 

số loại sơn xịt lên Gentoo là sử dụng một miếng bọt biển mềm với dung môi xylen, 

sau đó tiếp tục chà cọ lại bằng vải sạch và xylen hoặc dung môi hữu cơ khác tương 

tự. Cần đảm bảo an toàn khi sử dụng bất kỳ loại dung môi hữu cơ nào. Trong một số 

trường hợp, lớp sơn có thể dễ dàng bong tróc khỏi bề mặt nhẵn. Cũng có thể loại bỏ 

Gentoo bằng phương pháp xịt rửa áp lực hoặc dùng vật liệu làm sạch (mài mòn). 

8. Khoảng nhiệt độ làm việc của Gentoo là bao nhiêu?  

Gentoo đã được thử nghiệm ở khoảng nhiệt độ từ -50°C (-58°F) đến 200°C (392°F). 

Tuy nhiên, do các thí nghiệm chưa được thực hiện rộng rãi nên cần phải tiến hành thử 

nghiệm cụ thể trước khi thi công nếu Gentoo tiếp xúc với môi trường nhiệt độ quá cao 

hoặc quá thấp. 

9. Liệu khi để ngoài trời/ hoặc tiếp xúc với tia UV thì hiệu quả của Gentoo có 

được cải thiện hay không?  
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Để sản phẩm đạt được độ bền cao nhất khi để ngoài trời, hãy sơn phủ Gentoo lên trên 

những bề mặt có chứa chất ức chế tia UV. 

10. Độ che phủ của Gentoo là bao nhiêu?  

1 gal (3,8 lít) Gentoo sơn phủ được tối đa khoảng 665 ft2 (61,8 m2). Với tỷ lệ này, một 

bộ ¼ gal (1 lít) hoàn chỉnh sơn phủ được 316 ft2 (29,4 m2), 1 bộ 5 gal (19 lít) sơn phủ 

được 6,330 ft2 (588 m2), và 1 bộ 50 gal (190 lít) sơn phủ được 63.300 ft2 (5.880 m2). 

Có nhiều phương pháp thi công Gentoo khác nhau . Tùy thuộc vào cách thi công mà độ 

che phủ và mức độ hao phí có thể khác nhau. Việc thu hồi, tái sử dụng (và lọc lại) sẽ 

giúp đạt được mức che phủ tối đa, giảm thiểu lãng phí. 

11. Nhiệt độ thích hợp để bảo quản Gentoo là bao nhiêu?  

Gentoo nên được bảo quản ở khoảng nhiệt độ từ 40°F (4°C) đến 115° (40°C). 

12. Hạn sử dụng của Gentoo là bao lâu?  

Thời hạn sử dụng của Gentoo là một năm khi lưu trữ ở 75°F (24°C). Bảo quản ở nhiệt 

độ cao hơn sẽ rút ngắn thời hạn sử dụng. 

13. Gentoo có thể sang chiết ra các thùng chứa nhỏ hơn không?  

Không nên sang chiết Gentoo ra các thùng chứa nhỏ hơn. Gentoo rất nhạy cảm với độ 

ẩm và phải được đóng gói lại một cách cẩn thận sau khi mở. Quá trình phối trộn và lựa 

chọn thùng trộn cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của Gentoo. Chỉ nên đặt mua bộ 

Gentoo có dung tích phù hợp cho từng ứng dụng cụ thể. Nên dùng bộ ¼ gallon để thử 

nghiệm ban đầu. 
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Thi công Gentoo 

1. Lưu ý cho người sử dụng khi áp dụng Gentoo lên một sản phẩm cụ thể?  

Trước tiên, nên dùng một lượng nhỏ Gentoo để thử nghiệm trên kính hoặc nhôm để 

kiểm tra xem người sử dụng có phối trộn và sấy khô đúng cách hay không. Ba 

bước thử nghiệm về hiệu năng có thể được thực hiện để xác định xem liệu Gentoo 

có đang hoạt động đúng cách hay không. Vui lòng tham khảo các bước thử nghiệm 

tại http://tinyurl.com/gentoofaq1/ 

http://tinyurl.com/gentoofaq2. UltraTech thường sử dụng thủy tinh borosilicate hoặc 

nhôm làm bề mặt thử nghiệm tiêu chuẩn. 

2. Tỉ lệ pha trộn thích hợp là gì và thời gian cần trộn là bao lâu?  

Gentoo là một hỗn hợp chất gồm 2 thành phần (Phần A và Phần B) được trộn lẫn 

với nhau theo tỉ lệ (1:1) tính theo trọng lượng, không phải theo thể tích. Phần A và 

Phần B được đóng gói trong các thùng chứa có kích thước tương ứng với khối 

lượng bằng nhau của các thành phần này. 2 thành phần của Gentoo cần phải trộn 

lẫn với nhau trong thời gian tối thiểu là 90-120 phút, tùy thuộc vào nhiệt độ xung 

quanh, để thủy phân các chất với nhau và cho phép xảy ra phản ứng thích hợp. 

Vui lòng xem hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin chi tiết.  

3. Phương pháp chuẩn bị bề mặt thích hợp trước khi thi công Gentoo? 

Đối với những bề mặt vật liệu nhựa và acrylic, nên làm sạch bằng dung môi IPA, 

sau đó xử lý Corona (công nghệ xử lý màng để làm tăng sức căng bề mặt, cải 

thiện độ bám dính chất tráng phủ) trước khi áp dụng Gentoo. Xử lý Corona 

không phải là yêu cầu bắt buộc, nhưng nên áp dụng để đạt được sự bám dính tốt 

nhất của lớp sơn phủ Gentoo lên bề mặt. Việc xử lý ngọn lửa bằng nhựa 

polyethylene cũng đã chứng minh hiệu quả. Một số chất dẻo không đòi hỏi phải xử 

lý bề mặt trước nên cần phải thử nghiệm trên một loại nhựa cụ thể. Một số chất 

dẻo cũng có thể tăng cường hiệu quả bám dính bằng cách mài mòn sau đó làm 

sạch bằng dung môi IPA (tùy theo yêu cầu của khách hàng).  

http://tinyurl.com/gentoofaq1/
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4. Gentoo có thể phối trộn ở nhiệt độ thấp hơn 65°F (19°C) hoặc trên 75°F 

(24°C) được không?  

Nhiệt độ lý tưởng để phối trộn Gentoo là trên 65°F (18°C). Ở  nhiệt độ từ 65°F 

(18°C) đến 75°F (24°C), nên trộn Gentoo trong 120 phút.  Nếu nhiệt độ trên 75°F 

(24°C), thời gian trộn có thể giảm xuống mức thấp nhất là 90 phút. Ở nhiệt độ 

dưới 65°F (18°C), thời gian có thể lên đến 3 tiếng hoặc thậm chí lâu hơn. 

5. Có thể thi công Gentoo bằng thiết bị phun sơn được không?  

Gentoo HOÀN TOÀN có thể được thi công bằng thiết bị phun HVLP. Tuy nhiên, 

thi công Gentoo bằng thiết bị phun có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ của bề mặt 

sơn phủ do có thể để lại vết sơn hoặc vết sần.  

Lưu ý: Phải trang bị đồ bảo hộ thích hợp - xem hướng dẫn sử dụng để biết 

thêm thông tin.  

6. Cần phải sử dụng vật tư và thiết bị nào để pha trộn và thi công 

Gentoo?  

Vui lòng xem liên kết dưới đây để biết danh sách các thiết bị được khuyến cáo: 

http://tinyurl.com/gentoofaq3 

7. Trang thiết bị vật tư nào nên sử dụng để phun Gentoo?  

Không phun Gentoo khi không đảm bảo tiêu chuẩn kĩ thuật về thông gió hoặc 

người thi công không được trang bị đồ bảo hộ tối thiểu (mặt nạ phòng độc).  

Danh sách các vật tư và thiết bị tham khảo tại http://tinyurl.com/gentoofaq4.  

Nếu không có kiểm soát kỹ thuật thông gió, tối thiểu cần phải trang bị mặt nạ 

phòng độc và găng tay nitril, ngoài ra nên mặc quần áo chống hóa chất. Xem 

Bảng chỉ dẫn an toàn (SDS) cho cả Phần A và Phần B trước khi thi công 

Gentoo. 

8. Làm thế nào bạn có thể biết được Gentoo có thủy phân hay không?  

Vui lòng xem video tại http://tinyurl.com/gentoofaq5. 

9. Có thể làm mới hoặc sơn chồng lên lớp Gentoo trước đó được không? 

Điều này vẫn đang được nghiên cứu. Nếu lớp phủ Gentoo hiện tại đã hết khả 

năng kháng nước hoặc mất các chức năng khác thì có thể làm sạch bề mặt và 

sơn phủ mới lại. Điều này chưa được kiểm chứng hoàn toàn và hiệu quả có thể 

khác với lớp sơn phủ Gentoo ban đầu.  

http://tinyurl.com/gentoofaq5
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10. Làm thế nào để biết được Gentoo có được thi công đúng cách hay không? 

Để xác minh Gentoo có được thi công đúng cách hay không, nên tiến hành 3 

bước kiểm tra. Vui lòng xem quy trình kiểm tra tại http://tinyurl.com/gentoofaq1/ 

http://tinyurl.com/gentoofaq2 

11. Một số khó khăn khi phun Gentoo là gì?  

Khi sử dụng súng phun HVLP để thi công Gentoo có thể gây ra một số khiếm 

khuyết ảnh hưởng đến thẩm mỹ bề mặt như bụi bẩn, tàn sơn, vệt sơn, gel, vết 

sần. Súng phun chất lượng cao có thể làm giảm những nhược điểm này. Vui 

lòng xem thêm tại http://tinyurl.com/gentoofaq6 để biết các khiếm khuyết có thể 

gặp phải khi phun Gentoo. 

12. Sau khi bị thủy phân, Gentoo còn tác dụng trong bao lâu?  

Thời hạn sử dụng sau khi trộn của Gentoo phụ thuộc vào điều kiện môi trường. 

Ở 85°F (30°C), thời gian này có thể dưới 4 tiếng. Nếu ở điều kiện tiêu chuẩn (70 

- 75°F/21 - 24°C), thời hạn sử dụng khoảng 6 giờ. Nếu Gentoo được bảo quản 

lạnh (ở 40°F /5°C), thời gian có thể lên đến 16 giờ. Tác dụng còn phụ thuộc vào 

tốc độ bay hơi của dung môi (có thể bảo quản dung môi bằng cách đậy kín). Khi 

các dung môi bay hơi, phản ứng ngưng tụ xảy ra, Gentoo bắt đầu chuyển hóa 

thành dạng đặc.  

http://tinyurl.com/gentoofaq1/
http://tinyurl.com/gentoofaq2
http://tinyurl.com/gentoofaq6
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Đặc tính 

1. Độ bền và chống mài mòn của lớp sơn Gentoo?  

Gentoo rất bền và có khả năng chống mài mòn. Độ cứng theo tiêu chuẩn ASTM D 

3363 của Gentoo khi áp dụng cho bề mặt cứng là 9H. Thông số về khả năng 

chống mài mòn có sẵn trên trang web: www.gentoocoating.com   

2. Gentoo có trong suốt không?  

Có, Gentoo HOÀN TOÀN trong suốt và nó vẫn giữ được độ trong suốt ngay cả khi 

bị mài mòn nhẹ. 

3. Gentoo có kháng được dầu mỡ và nước không?  

Có, Gentoo duy trì được hiệu năng kháng nước và dầu mỡ ngay cả khi tiếp xúc 

với các loại dung môi như xà phòng, nước muối, IPA, naptha, một số axit, heptan, 

nhiên liệu phản lực, chất chống đóng băng, dầu thủy lực, chất bôi trơn và các loại 

khác. Gentoo không thể duy trì lâu dài trong môi trường có độ pH thấp (axit, 

pH<3) hoặc độ pH cao (kiềm, pH>11). Do vậy, bạn nên thử nghiệm Gentoo với 

ứng dụng hóa học cụ thể trước khi thi công. 

4. Độ bền của Gentoo kéo dài trong bao lâu?  

Độ bền của Gentoo thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố môi trường, sự mài mòn và 

tiếp xúc với hóa chất, v.v. 

Gentoo là một sản phẩm mới, được phát triển bởi một số Lực lượng quân đội 

thuộc Hệ thống Hồng ngoại không gian (SBIRs) của Mỹ (nhà tài trợ), đã có khá 

nhiều thử nghiệm được thực hiện, nhưng vẫn còn nhiều điều cần phải nghiên cứu 

phát triển. 

Độ bền của Gentoo còn phụ thuộc vào quá trình thi công (đặc biệt là sự bám dính 

của Gentoo lên bề mặt), mục đích sử dụng của người dùng (giúp sản phẩm vệ sinh 

dễ dàng hơn hay chống ăn mòn), ngoài ra nếu đó là ứng dụng ở ngoài trời, nó còn 

phụ thuộc vào chất kháng tia UV trong chất nền. 

Đối với các ứng dụng trong nhà và ngoài trời (dù là để bảo vệ khỏi sự ăn mòn hay 

dễ làm sạch), lớp Gentoo có thể duy trì được trong 2 năm hoặc lâu hơn mà không 

cần phải sơn phủ lại.  

http://www.gentoocoating.com/
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Độ bền của các ứng dụng ngoài trời phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Khi sản phẩm để 

ngoài trời một thời gian, góc trượt của chất lỏng sẽ tăng theo thời gian, nhưng lớp 

phủ vẫn có thể hiệu quả. Nếu bề mặt được phủ Gentoo có chứa chất kháng tia 

UV, Gentoo có thể kéo dài vài năm mà không cần sơn lại, ngược lại, nếu bề mặt 

không chứa loại chất này, Gentoo chỉ có thể kéo dài một hoặc hai tháng tùy thuộc 

vào cường độ tia UV và mài mòn trong môi trường. Việc thử nghiệm Gentoo là 

cần thiết để xác định xem nó có đáp ứng được yêu cầu của bạn hay không. 

Việc bổ sung các chất kháng tia UV vào Gentoo đang được nghiên cứu phát triển 

để tăng cường hiệu quả ngoài trời và độ bền của nó. 

5.  Độ dày thông thường của lớp sơn Gentoo là bao nhiêu?  

Độ dày lớp sơn Gentoo thường là 4-6 micron, mỏng hơn nhiều so với các loại sơn 

khác.  

6. Góc tiếp xúc và góc trượt nước của Gentoo là bao nhiêu?  

Đối với nhiều chất lỏng, góc tiếp xúc khoảng 110° - 115°. Góc trượt nước thường 

là 5°-10 °.  

7. Mức độ linh hoạt của Gentoo?  

Kết quả thử nghiệm của chúng tôi cho thấy Gentoo sơn trên tấm kim loại có thể uốn 

cong 180 độ trên một trục đường kính 1/8" (3mm), mà không hề bị rạn nứt thậm chí 

ở -51°C (-60°F). Lớp sơn polyme này có sự linh hoạt tuyệt vời. 

8. Khả năng chống ăn mòn có tỷ lệ thuận với độ dày lớp sơn Gentoo không?  

Hiện chưa có nhiều thử nghiệm cho thấy mối tương quan giữa khả năng chống ăn 

mòn và độ dày của Gentoo vì rất khó để tạo được 1 lớp Gentoo dày (khác với sơn 

thông thường, có thể tạo được độ dày như mong muốn). Tuy nhiên, ngay cả lớp 

phủ Gentoo mỏng 4-6 micron cũng giúp ngăn ngừa sự ăn mòn nhờ đặc tính kháng 

chất lỏng và cách điện. Nhờ tính kháng nước, nước và các dung dịch gốc nước sẽ 

trôi khỏi bề mặt dễ dàng hơn. Nhờ tính cách điện, nó ngăn cản sự tĩnh điện trên bề 

mặt vật liệu, giúp làm chậm quá trình ăn mòn.  

9. Gentoo có trơn trượt không?  

Gentoo không trơn trượt. Do là cao su nên nó có thể làm tăng độ ma sát của bề mặt.  

10. Bề mặt vật liệu sau khi sơn phủ Gentoo như thế nào? 
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Sau khi được phủ Gentoo, bề mặt vật liệu có độ nhẵn bóng. Các lớp hoàn thiện khác ít 

bóng hơn đang được nghiên cứu phát triển.  

11. Gentoo có dẫn điện không?  

Gentoo KHÔNG dẫn điện, nó là một chất cách điện. 

12. Khả năng chịu được hóa chất của Gentoo ra sao?  

Gentoo duy trì được tính kháng nước sau khi thử thách với nhiều loại dung môi bao 

gồm xà phòng nhẹ, nước muối, IPA, naptha, một số axit, heptan, nhiên liệu phản lực, 

dung dịch chống đóng băng, dầu thủy lực, chất bôi trơn và một số hóa chất khác. 

13. Khả năng chịu được axit/kiềm của Gentoo như thế nào? 

Gentoo không chịu được sự tiếp xúc lâu dài với môi trường có độ pH thấp (axit, pH<3) 

hoặc độ pH cao (kiềm, pH>11). 

14. Bề mặt được sơn phủ Gentoo có bị lưu lại dấu vân tay hay vết bẩn 

không?  

Điều này vẫn chưa được thử nghiệm rộng rãi, nhưng khả năng kháng chất lỏng của 

nó giúp loại bỏ phần nào dấu vân tay hay vết bẩn trên bề mặt. Do vậy, nên thử 

nghiệm các tính năng của Gentoo trước để bảo đảm phù hợp với yêu cầu của ứng 

dụng cụ thể.  
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Sử dụng và thi công 

1. Gentoo có thể ứng dụng trên cao su hoặc các chất đàn hồi khác được không?  

Chưa có thử nghiệm nào về độ giãn dài tối đa và độ đàn hồi của Gentoo, nhưng 

tính linh hoạt của Gentoo đã được kiểm chứng. Độ giãn dài vượt quá 100% sẽ 

không co dãn. Sơn lót hoặc xử lý bề mặt có thể tăng cường khả năng bám dính 

của Gentoo lên bề mặt. 

2. Gentoo có khả năng chống sự ăn mòn không?  

Gentoo là lớp phủ chống ăn mòn tuyệt vời. Độ đặc của Gentoo giúp ngăn cản quá 

trình ăn mòn của các chất điện phân. Để đạt được hiệu quả cao nhất, cần sơn lót 

lên bề mặt trước, sau đó mới sơn phủ Gentoo lên trên (lưu ý: sơn Gentoo khi lớp 

sơn lót vẫn chưa khô hẳn, giúp tạo phản ứng và liên kết tốt hơn). Cũng có thể 

sơn Gentoo khi lớp sơn lót đã khô, tuy nhiên để đảm bảo sự kết dính, cần tạo độ 

nhám cho bề mặt. Ngoài ra, có thể sơn Gentoo trực tiếp lên bề mặt. Trong trường 

hợp này, cần xử lý bề mặt trước khi thi công để tăng cường sự bám dính. 

3. Gentoo có thể sơn phủ lên những bề mặt vật liệu nào?  

Gentoo có thể sơn phủ lên những bề mặt vật liệu như kính, nhôm, thép không gỉ, 

tấm nhựa polycarbonate, gỗ, cao su, da thuộc, polyethylene, PVC, nền sơn, đá 

cẩm thạch, granit và thạch anh. Mỗi chất nền có thể có những thách thức độc đáo 

nhưng không bị giới hạn ở: chuẩn bị bề mặt, độ rỗ bề mặt, co ngót, và/ hoặc 

cứng. 

4. Gentoo có chống dính bê tông hay giúp dễ dàng làm sạch xi măng và bê 

tông trên bề mặt không?  

Thử nghiệm ban đầu cho thấy bê tông có thể dễ dàng tháo ra khỏi khuôn đã được 

sơn phủ Gentoo khi dùng nước để làm sạch. Nếu để bê tông khô trong khuôn đổ, 

việc dỡ bê tông ra khỏi khuôn có thể kéo theo cả lớp phủ Gentoo. Do thử nghiệm 

có giới hạn nên các kết quả này chỉ là sơ bộ, chúng tôi khuyên bạn nên thử 

nghiệm thực tế trên các bề mặt hoặc bê tông cụ thể trước khi thi công thật.  

5. Gentoo có thể được dùng làm lớp phủ bề mặt được không?  

Gentoo tạo ra một lớp phủ bề mặt tuyệt vời trên kim loại thô (nhôm, thép, thép 

không gỉ, vv), lớp mạ (Cd, Zn-Ni), và trên lớp sơn lót/lớp phủ trước đó. Độ dày lớp 

phủ thường là 4-6 micron, mỏng hơn nhiều so với sơn thông thường.  
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6. Gentoo có thể được áp dụng cho các thiết bị điện tử để bảo vệ chúng khỏi 

độ ẩm, chất lỏng và sự ăn mòn không?  

Gentoo CÓ thể ứng dụng cho các sản phẩm này. Khuyến cáo thử nghiệm trước khi áp 

dụng.  

 

 

 

 


