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คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
NAX 1200 ETCHING PRIMER เป็ นสี ทีทําจากไวนิล-บิวทีรอล เรซิ น ใช้เตรี ยมพื1นผิวของโลหะเบา
และโลหะอัลลอยด์ สามารถใช้กบั โลหะเหล็กทีพ่นชัดแล้ว จะช่วยให้สีเคลือบชั1นต่อไปยึดเกาะกับผิว
โลหะได้ดีเยียม เนืองจากสี น1 ีมีคุณสมบัติในการป้ องกันต่อการกัดกร่ อน และทนต่อลมฟ้ าอากาศได้ดี
เยียม ดังนั1นจึงเหมาะทีจะใช้เป็ น วอช-ไพรเมอร์ สําหรับโลหะเหล็กต่าง ๆ

คุณสมบัตขิ องสี

• สามารถใช้รองพืน
1 ทุกชนิดพ่นทับได้ รวมทั1งสี น1 าํ มัน

การเตรียมพืน$ ผิว

• โลหะเบาและโลหะผสม(ใหม่หรื อทียังไม่ได้ทาสี )

พื1นผิวต้องสะอาด

และปราศจากคราบไขมันและนํ1ามัน
• เหล็กและแผ่นเหล็ก ควรเตรี ยมพื1นผิวจนถึงระดับ SA 3 และไม่ควรตํา
กว่า SA 2.5

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
processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out
their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor
the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data,
proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.
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แนะนําการใช้ งาน
สําหรับการพ่ น สําหรับการทา
อัตราส่ วนผสมสี ผลิตภัณฑ์ (อัตราส่ วนโดยปริมาตร)
4 ส่ วน
4 ส่ วน
กับตัวเร่ งแข็ง แน็กซ์ 2100 เอชชิง ไพรเมอร์
แน็กซ์ 210 เอชชิง ไพรเมอร์ ฮาร์ดเด็นเนอร์
1 ส่ วน
1 ส่ วน
แน็กซ์ 510 เอชชิง ทินเนอร์
10-20 %
<5%
ในขณะคนสี ให้เติมตัวเร่ งอย่างช้า ๆ ลงไปในเนื1อสี แล้วคนส่ วนผสมให้เข้ากัน
ประมาณ 10 นาที ก่อนใช้งาน
อายุการใช้ งาน 18 ชัวโมง ที 25°C หลังผสมตัวเร่ งแข็ง
สภาวะในการ ทีอุณหภูมิ 15°C - 38°C ปริ มาณความชื1นสัมพัทธ์ 20% to 85%
ใช้ งาน
(อุณหภูมิทีตํากว่ าจะทําให้ การแห้ งตัวช้ าลง)

ปื นพ่นสี
การปรับตั$งปื นพ่นสี
ขนาดของหัวพ่ น
และ แรงดันลม

ปื นพ่นแบบกาบนทัวไป
ความกว้าง pattern –เปิ ดหมด ปริ มาณสี -เปิ ด 3 รอบ
1.4 – 1.5 mm
3.0 - 4.0 kg/cm2

เวลาในการ สภาวะการแห้ งตัว
แห้งทีผิว
แห้ งตัว
แห้งขัดได้
แห้งพ่นทับได้
แห้งทาทับได้
* ความชื นสัมพัทธ์ 60 % *

ในอากาศที3 30 ºC
3 นาที
10 นาที
10-15 นาที
>2 ชัวโมง
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การใช้ งาน
จํานวนเทีย3 ว 11/2 เทียว
• เทียวแรก พ่นกึงโปรย
ในการพ่น
• เทียวทีสอง พ่นกึงเปี ยก
o แนะนําทีความหนาฟิ ลม
์ 10 ถึง 15 ไมโครเมตร ต่อเทียว
ระยะเวลา
แห้ ง ระหว่ า ง
เทีย3 ว

• ทิง1 ช่วงระหว่างเทียว ใช้เวลา 5-15 นาที ทีอุณหภูมิ 30°C ความชื1น

สัมพัทธ์ 60%
* เวลาในการแห้ งนันขึนอยู่กับการไหลเวียนของลมและอุณหภูมิใน
ห้ องพ่ น *
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การจัดการด้ านความปลอดภัย

หน้ากาก แว่นตา ชุดพ่นสี ถุงมือกัน รองเท้า
กัน
นิรภัย
สารเคมี เซฟตี1
สารเคมี

โปรดศึกษาเอกสารความปลอดภัย เพือ3 ดูรายละเอียด
อันตรายและการป้ องกันในการใช้ งานผลิตภัณฑ์
ควรใช้ ความระมัดระวังในการใช้ งานและควรสวมใส่
อุปกรณ์ ป้องกันตามคําแนะนําที3กาํ หนดไว้

ระวัง
• ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
• เป็ นอันตรายเมือกลืนกิน
• เป็ นพิษเมือหายใจเข้าไป (ไอระเหย)
• ระคายเคืองต่อผิวหนัง
• ระคายเคืองต่อดวงตา
• เป็ นอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง และ การหายใจติดขัด เมือรับสัมผัสเป็ นเวลานาน หรื อรับสัมผัสซํ1า
• เป็ นพิษต่อสิ งมีชีวิตในนํ1า
• เก็บในภาชนะทีปิ ดสนิท
• เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื1นผิวทีร้อน ห้ามสูบบุหรี
• ปิ ดภาชนะบรรจุให้แน่น
• ห้ามให้สารสัมผัสดวงตา ผิวหนัง และ เสื1 อผ้า
• หลีกเลียงการรัวไหลสู่สิงแวดล้อม
• สวมถุงมือป้ องกัน / ชุดป้ องกัน / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันหน้า
• หากหายใจเข้าไป :ถ้าหายใจลําบาก ให้เคลือนย้ายผูป้ ่ วยไปสู่ทีมีอากาศบริ สุทธิb และในท่าทีหายใจสะดวก
• หากเข้าดวงตา :ล้างด้วยนํ1าเป็ นเวลาหลายๆนาที ให้ถอดคอน แทคเลนส์ออก ถ้าทําได้ง่าย ให้ลา้ งตาต่อไป
สอบถามข้ อมูลเพิ3มเติม:แผนกบริการเทคนิค,ส่ วนงานสีพ่นซ่ อมรถยนต์ บริษทั นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จํากัด
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