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Sơn hoạt động như thế nào?
Gentoo là một hợp chất polyme đặc tạo nên lớp phủ siêu 
mỏng trên bề mặt giúp bảo vệ khỏi sự ăn mòn. Lớp phủ 
này có năng lượng bề mặt thấp, độ đăc cao và độ xốp rất 
thấp. Chỉ với độ dày 4 -6 micron, lớp phủ này có độ đặc và 
bền bỉ hơn đáng kể so với sơn kháng chất lỏng thông 
thường. Độ đặc càng lớn thì sơn càng có khả năng kháng 
các loại dung dịch và chống lại các ion ăn mòn.

Khả năng bám dính và độ bền
Gentoo có thể liên kết bền chắc với bề mặt kim loại thô, 
sơn, mạ cũng như kính, gỗ, vải và nhựa. Sơn đã được trải 
qua các thử nghiệm về độ bền với hơi muối, tia UV và các 
chất hóa học. Kết quả thử nghiệm tốt hơn rất nhiều so với 
các loại sơn kháng nước thông thường.

Gentoo là loại sơn kháng chất lỏng thế hệ mới với cải tiến 
vượt trội về khả năng chống ăn mòn, chống mài mòn và dễ 
dàng làm sạch cho bề mặt. Chất lỏng khi tiếp xúc với 
Gentoo sẽ bị trôi đi ở góc nghiêng rất thấp.

Sơn kháng chất lỏng thông thường có màu trong suốt, chịu 
được mài mòn nhưng vẫn bị đọng nước trên bề mặt. Trong 
khi đó, sơn siêu kháng chất lỏng dù không bị đọng nước 
nhưng lại không trong suốt và độ bền không cao. Đây 
chính là vấn đề hiện nay của các loại sơn kháng chất lỏng 
trên thị trường khi phải phải lựa chọn đánh đổi giữa các ưu 
điểm và nhược điểm. Gentoo chính là lời giải cho vấn đề 
này.

Gentoo là loại sơn không chỉ kháng chất lỏng như nước, 
dầu mỡ và dung môi rất tốt mà còn có khả năng chịu mài 
mòn cực kỳ cao.

Khả năng chống ăn mòn
Khi phủ lên bề mặt, Gentoo tạo nên lớp bảo vệ ngăn ngừa 
sự ăn mòn đối với kim loại, giúp bảo vệ lớp sơn và kéo dài 
tuổi thọ. Điều này có được nhờ khả năng kháng nước và hơi 
muối cũng như chống chịu mài mòn từ các tác nhân bên 
ngoài.

Dễ dàng làm sạch
Nhờ góc trượt thấp và khả năng kháng bụi bẩn, dung môi, 
sơn cung cấp khả năng làm sạch dễ dàng trên các loại bề 
mặt với lượng nước không đáng kể.

Sử dụng 
Gentoo gồm 02 thành phần và cần được phối trộn trong 
khoảng thời gian trung bình là 2,5 giờ và chỉ cần sơn phủ 01 lớp. 
Có thể dùng cách nhúng, phết bằng bọt biển, sơn bằng chổi 
lăn hoặc xịt dạng sương lên bề mặt. Sơn sẽ tạo một lớp phủ 
rất mỏng (4 - 6 micron) lên toàn bộ bề mặt và sẽ khô trong 
vòng 24 - 48 giờ.

Khả năng kháng hóa chất 
Sơn có thể kháng được phần lớn các loại dầu mỡ, dung môi 
và axit.
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Kháng chất lỏng

Bền bỉ

Chống mài mòn

Linh hoạtTrong suốt

Kháng dầu/dung môi

Kháng tia UV

Chống 
ăn mòn

Đặc tính 
nổi bật

Thử nghiệm độ trong suốt sau khi mài mòn (500 lần)
Độ trong Độ đục

Polyurethane chưa xử lý 89.2 18.8
Polyurethane đã phủ Gentoo 90.6 5.9
Acrylic chưa xử lý 93.3 29.4
Acrylic đã phủ Gentoo 93.8 4.2

Thông số độ trong suốt
Độ trong Độ đục

Acrylic chưa xử lý 94.0 0.7
Acrylic đã phủ Gentoo 94.0 0.4
Kính chưa xử lý 94.0 0.9
Kính đã phủ Gento 94.1 0.2

Thông số kháng nước
Góc tiếp xúc Góc trượt nước (50µl)

Acrylic 68˚ 21˚
Polycarbonate 77˚ 13˚
Polyurethane 99˚ 26˚
Gentoo 116˚ 4˚
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