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คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
NAX 2K PUTTY FAST DRY เป็ นสี โป๊ วชนิดโพลีเอสเตอร์ (สี โป๊ วพลาสติกโพลีเอสเตอร์เรซินชนิดไม่
อิ.มตัว) ใช้สาํ หรับโป๊ วแต่งพืนผิวเหล็กให้เรี ยบและสมํ.าเสมอตลอดจนใช้ตกแต่งมุม ขอบของชินงานที.
เป็ นโลหะ เหมาะสมสําหรับซ่อมแซมรถยนต์ที.เป็ นรอยบุบและไม่เรี ยบที.เกิดจากสาเหตุตา่ ง ๆ

คุณสมบัตขิ องสี

• แห้งเร็ ว, ขัดง่ายทังการขัดแห้งและขัดนํา, มีการยึดเกาะที.ดีเยีย. ม, ไม่

ยุบตัวและการใช้งานง่ายในการตกแต่งพืนผิว

การเตรียมพืน" ผิว

• พืนผิวจะต้องแห้งและสะอาด ปราศจากฝุ่ น คราบสนิ ม คราบไขมัน และ

สิ. งสกปรกอื.น ๆ
• ขัดลอกฟิ ล์มสี เก่าด้วยกระดาษทรายแห้งเบอร์ 60 หรื อ 80 และแต่งขอบ
ด้วยเบอร์ 120-150 รอบ ๆ รอยซ่อมบนสี เก่าทําความสะอาดด้วย นํายา
แน็กซ์ ซิลิโคน อ๊อฟ #101

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are
based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect
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แนะนําการใช้ งาน
อัตราส่ วนผสม ผลิตภัณฑ์
แน็กซ์ 2เค พัตตี ฟาสต์ ดาย
แน็กซ์ 2เค พัตตี ฟาสต์ ดาย ฮาร์ดเด็นเนอร์
การเตรียมสี
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โดยนํา" หนัก
100 ส่ วน
2-3 ส่ วน

คนสี โป๊ วให้เข้าเป็ นเนือเดียวกันเป็ นอย่างดี

อายุการใช้ งาน 3-4 นาที ที. 30°C หลังผสมตัวเร่ งแข็ง
*หลังผสมตัวเร่ งแข็ง ระยะเวลาการแข็งตัวนีจะแปรผันตามอุณหภูมิหอ้ งและ
ปริ มาณของสารเร่ งแข็งที.ใช้ในการผสม
การใช้ งาน
ชนิดของเกรียง
การโป๊ วสี

ใช้เกรี ยงโป๊ วสี ที.ทาํ จากโลหะหรื อพลาสติกก็ได้
อย่าโป๊ วสี ให้หนาในคราวเดียว โดยเฉพาะการโป๊ วครังแรกบนผิวเหล็กที.ทาํ ความ
สะอาดดีแล้ว ควรรี ดสี ให้เรี ยบและบาง เพื.อให้ได้การยึดเกาะที.ดี ความหนาที.
ต้องการควรเกิดจากการโป๊ วทับในครังต่อ ๆ ไป
การขัดกระดาษทราย สามารถขัดกระดาษทรายได้ หลังโป๊ วสี ประมาณ 15 - 20 นาที
ข้ อควรระวัง
1. กรุ ณาใช้แต่สารเร่ งแข็ง แนกซ์ 2เค พัตตี ฟาสต์ ดายฮาร์ดเดนเนอร์ เท่านัน
เพราะสารเร่ งแข็งยีห. อ้ อื.นอาจทําให้การแข็งตัวของสี โป๊ วผิดปรกติและเกิดปัญหา
ได้
2. ผสมสารช่วยแข็งในสัดส่ วนที.ถูกต้องเท่านัน การเติมมากหรื อน้อยไป ล้วน
เป็ นสาเหตุให้เกิดปัญหาทังสิ น
3. อย่าผสมสี โป๊ วแนกซ์ 2เค พัตตี ฟาสต์ ดาย กับสี โป๊ วยีห. อ้ อื.น ๆ
4. เป็ นสารที.ติดไฟได้ กรุ ณาเก็บให้ห่างจากประกายไฟ และมือเด็ก
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การจัดการด้ านความปลอดภัย

หน้ากาก แว่นตา ชุดพ่นสี ถุงมือกัน รองเท้า
กัน
นิรภัย
สารเคมี เซฟตี
สารเคมี

โปรดศึกษาเอกสารความปลอดภัย เพือ2 ดูรายละเอียด
อันตรายและการป้ องกันในการใช้ งานผลิตภัณฑ์

ระวัง
• ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
• เป็ นอันตรายเมื.อกลืนกิน
• เป็ นพิษเมื.อหายใจเข้าไป (ไอระเหย)
• ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
• ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุ นแรง
• เป็ นอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง และ การหายใจติดขัด เมื.อรับสัมผัสเป็ นเวลานาน หรื อรับสัมผัสซํา
• เป็ นพิษต่อสิ. งมีชีวิตในนํา
• เก็บในภาชนะที.ปิดสนิท
• เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พืนผิวที.ร้อน ห้ามสูบบุหรี.
• ปิ ดภาชนะบรรจุให้แน่น
• ห้ามให้สารสัมผัสดวงตา ผิวหนัง และ เสื อผ้า
• หลีกเลี.ยงการรั.วไหลสู่ส.ิ งแวดล้อม
• สวมถุงมือป้ องกัน / ชุดป้ องกัน / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันหน้า
• หากหายใจเข้าไป :ถ้าหายใจลําบาก ให้เคลื.อนย้ายผูป้ ่ วยไปสู่ที.มีอากาศบริ สุทธิZ และในท่าที.หายใจสะดวก
• หากเข้าดวงตา :ล้างด้วยนําเป็ นเวลาหลายๆนาที ให้ถอดคอน แทคเลนส์ออก ถ้าทําได้ง่าย ให้ลา้ งตาต่อไป
สอบถามข้ อมูลเพิ2มเติม:แผนกบริการเทคนิค,ส่ วนงานสีพ่นซ่ อมรถยนต์ บริษทั นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จํากัด
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