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Automotive System

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
NAX PREMILA 9800 HP Velocity Clear 2K 2:1 เป็ นเคลียร์เคลือบเงารถยนต์โพลียรู ี เทนชนิดแห้งเร็ว
พิเศษเหมาะสําหรับงาน “ซ่อมด่วน” ในงานพ่นซ่อมสี รถยนต์ให้คุณสมบัติพิเศษแห้งเร็ว สามารถขัดเงา
ได้ภายในเวลาน้อยกว่า 30 นาที ทีNอุณหภูมิปกติโดยไม่ตอ้ งอบ (25 – 30 C) ทําให้สามารถประหยัด
พลังงาน หากต้องการงานเร่ งด่วนมาก ๆ สามารถทําได้โดยอบเพียง 5 นาที ทีNอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
โดยทีNยงั คงคุณสมบัติของเคลียร์ทีNให้ความเงางามและความทนทานสูง เช่นเดียวกันเคลียร์ 2:1 ทัวN ไป
เหมาะสําหรับงานซ่อมรถยนต์เฉพาะจุด ตังแต่ชินงานเดียวจนถึง 2-3 ชินงานต่อเนืNอง โดยไม่มีปัญหา
ละอองสี
คุณสมบัตขิ องสี

ระบบสี ทแี% นะนํา

การเตรียมพืน+ ผิว

• ประหยัดเวลาสุ ดขัว ทําให้การพ่นสี รถของคุณรวดเร็ วฉับไวสามารถฉับ

ไวสามารถปิ ดงานได้อย่างสมบูรณ์ภายใน 1 วัน
• ประหยัดพลังงาน รักษาสภาพแวดล้อม
• สุ ดยอดคุณภาพ ทีNเหนื อกว่าเคลียร์ โค้ททัวN ไป ในเรืN องผลงานสี และ
ประสิ ทธิภาพของฟิ ล์มเนือสี
• สี เบสโค้ท Nax Premila 8000 series
(หลังจากสี แห้ งแล้ วเป็ นเวลา 10 นาที ทีอุณภูมิ 30O C)

• ต้องทําความสะอาดพืนผิวให้ปราศจากคราบและฝุ่ นเกาะ
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แนะนําการใช้ งาน
อัตราส่ วนผสม 2 ต่อ 1
100 ส่ วนโดยปริ มาตร-NAX PREMILA 9800 HP VELOCITY CLEAR 2K 2:1
50 ส่ วนโดยปริ มาตร -NAX PREMILA 980 HP 2K HARDENER
ทินเนอร์-ไม่ตอ้ งใช้ (ถ้ าจําเป็ นแนะนําทินเนอร์ Nax Premila 500 หรื อ 503
ผสมไม่เกิน 5%)
อายุการใช้ งาน 2.0 ชัวN โมง ทีN 20°C
หลังผสม
1.5 ชัวN โมง ทีN 25°C
Hardener
1.0 ชัวN โมง ทีN 30°C
สภาวะในการ ทีNอุณภูมิ 15°C - 38°C ปริ มาณความชืนสัมพัทธ์ 20% to 85%
ใช้ งาน
(อุณหภูมิทีตาํ กว่ าจะทําให้ การแห้ งตัวช้ าลง)

ความหนืด
ในการพ่น

ความเหลว
ทีNอุณหภูมิ 20°C ทีNอุณหภูมิ25°C ทีNอุณหภูมิ 30°C
(วินาที)
NK #2
13 - 14
12 - 13
11 - 12
Ford Cup # 4
15 - 16
14 - 15
13 -14
ปื นพ่นแบบกาบนทัวN ไป
ปื นพ่นสี
การปรับตั+งปื นพ่นสี ความกว้างpattern –เปิ ดหมด ปริ มาณสี -เปิ ด 2 - 3 รอบ
ขนาดหัวพ่น 1.3 – 1.4 mm
ขนาดของหัวพ่ น
แรงดันลม 1.5– 2.0บาร์ (20-30 psi)
และ แรงดันลม
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การใช้ งาน
จํานวนเทีย% ว 2 รอบ
• เทีNยวแรก พ่นกึNงเปี ยก
ในการพ่น
• เทีNยวทีNสอง พ่นอัดฉํNา
o แนะนําทีNความหนาฟิ ลม
์ 45 ถึง 60 ไมโครเมตร
o ล้างปื นพ่นทันทีหลังจากการใช้งาน
ระยะเวลา
แห้ ง ระหว่ า ง
เทีย% ว

เวลาในการ
แห้ งตัว

• ทิง ช่วงระหว่างเทีNยว ใช้เวลา 0 – 2 นาที ทีNอุณหภูมิ 30°C ความชืน

สัมพัทธ์ 60%
* เวลาในการแห้ งนั=นขึน= อยู่กับการไหลเวียนของลมและอุณหภูมิใน
ห้ องพ่ น *
เวลาทีNในการแห้งก่อนการอบ 0-10 นาที
เวลาในการแห้งตัวนันขึนอยูก่ บั อุณหภูมิในขณะทีNทาํ การพ่น
เวลาทีNใช้ในการอบขึนอยูก่ บั ระยะเวลาทีNหอ้ งอบสี สามารถตังอุณหภูมิได้
60°C
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เวลาในการ
แห้ งตัว

เวลาในการ
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สภาวะการแห้ งโดยอากาศ(เพือ% ประหยัดพลังงาน)
อุณหภูมิบรรยากาศ
ทีNอุณหภูมิ
25°C
แห้งฝุ่ นไม่เกาะ
8 นาที
แห้งประกอบได้
20 นาที
แห้งเพืNอการขัดเงา
30 นาที
การพ่นทับซําตัวเคลียร์เองสามารถทําได้ทนั ทีทีNแห้งตัวแล้ว
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ทีNอุณหภูมิ
30°C
7 นาที
15 นาที
25 นาที
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การจัดการด้ านความปลอดภัย

หน้ากาก แว่นตา ชุดพ่นสี ถุงมือกัน รองเท้า
กัน
นิรภัย
สารเคมี เซฟตี
สารเคมี

โปรดศึกษาเอกสารความปลอดภัย เพือ% ดูรายละเอียด
อันตรายและการป้ องกันในการใช้ งานผลิตภัณฑ์
ตัวทําให้ แข็งประกอบด้วยสาร โพลิไอโซไซยาเนต ให้
ศึกษาเรื%องความปลอดภัย ข้ อควรระวังในการใช้ งาน
ควรสวมใส่ อปุ กรณ์ป้องกันตามคําแนะนําที%กาํ หนดไว้

ระวัง
• ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
• เป็ นอันตรายเมืNอกลืนกิน
• เป็ นพิษเมืNอหายใจเข้าไป (ไอระเหย)
• ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
• ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุ นแรง
• เป็ นอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง และ การหายใจติดขัด เมืNอรับสัมผัสเป็ นเวลานาน หรื อรับสัมผัสซํา
• เป็ นพิษต่อสิN งมีชีวิตในนํา
• เก็บในภาชนะทีNปิดสนิท
• เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พืนผิวทีNร้อน ห้ามสูบบุหรีN
• ปิ ดภาชนะบรรจุให้แน่น
• ห้ามให้สารสัมผัสดวงตา ผิวหนัง และ เสื อผ้า
• หลีกเลีNยงการรัNวไหลสู่สNิ งแวดล้อม
• สวมถุงมือป้ องกัน / ชุดป้ องกัน / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันหน้า
• หากหายใจเข้าไป :ถ้าหายใจลําบาก ให้เคลืNอนย้ายผูป้ ่ วยไปสู่ทีNมีอากาศบริ สุทธิs และในท่าทีNหายใจสะดวก
• หากเข้าดวงตา :ล้างด้วยนําเป็ นเวลาหลายๆนาที ให้ถอดคอน แทคเลนส์ออก ถ้าทําได้ง่าย ให้ลา้ งตาต่อไป
สอบถามข้ อมูลเพิ%มเติม:แผนกบริการเทคนิค,ส่ วนงานสีพ่นซ่ อมรถยนต์ บริษทั นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จํากัด
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