แนกซ์ 2800เอชพี
2800
2K

วีโลซิตี ไพรเมอร์

ข้ อมูลทางเทคนิค
Version 1, 02/2014
02

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
่ สู ง และมีการกลบ
แนกซ์ 2800เอชพี 2K วีโลซิต ี ไพรเมอร์ เป็ นสี รองพืน 2เค อครี ลิค ยูรีเทน มีความยืดหยุน
ตัวเป็ นเยีย ม เหมาะสําหรับงาน “ซ่ซ่อมด่วน”
น ในงานพ่นซ่อมสี รถยนต์ให้คุณสมบัติพิเศษแห้งเร็ ว สามารถ
ขัดกระดาษทรายได้ภายใน 15 นาที ทีอุณหภูมิปกติโดยไม่ตอ้ งอบ (25 – 30 C) ทําให้สามารถประหยัด
พลังงานและเวลา
คุณสมบัติของสี

•
•
•
•
•

สี รองพืน 2เค แบบแห้งขัดได้ภายใน 15 นาทีหลังพ่น
ให้เนือสี มาก ไม่ดูดสี ทบั หน้า
กลบรอยได้ดี พ่นมิดง่าย
ยึดเกาะโลหะและสี รถยนต์ได้ดี
เหมาะสําหรับงานพ่นซ่อมเฉพาะจุด หรื อพ่นทังบาน 1 ชินงาน

เหมาะสํ าหรับ
พ่นทับบน

•
•
•
•
•

เหล็กทีได้รับการเตรี ยมพืนผิวทีเหมาะสม
สี รถยนต์จากโรงงาน
สี พน่ ซ่อม
สี โป๊ ว และอุดรอย
พลาสติก ประเภท เอบีเอส

การเตรียมพืน" ผิว

• พืนผิวก่อนพ่นสี รองพืนจะต้องแห้งและสะอาด ปราศจากฝุ่ น คราบสนิม
คราบไขมัน และสิ งสกปรกต่าง ๆ ให้ขจัดคราบไขมันและทําความ
สะอาดพืนผิวด้วยนํายาแน็กซ์ ซิลิโคน อ๊อฟ #101 เช็ดทําความสะอาด
ให้ทวั ก่อนพ่นสี รองพืน ก่อนพ่นรองพืนให้ขดั สี เก่าด้วยกระดาษทราย
ยกระดาษ
เบอร์240-320(ขัดแห้งด้วยเครื อง) หรื อเบอร์400-600
400 (ขัดนําด้วยมือ)
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คําแนะนําการใช้ งาน
อัตราส่ วนผสม 2 : 2 : 1 โดยปริมาตร
100 ส่ วนโดยปริ มาตร – แนกซ์ 2800เอชพี 2K วีโลซิต ี ไพรเมอร์
100 ส่ วนโดยปริ มาตร – แนกซ์ 580 วีโลซิต ี รี ดิวเซอร์
*** ต้ องผสม
ง Primer กับ Reducer ให้ เข้ ากันดีก่อนผสมฮาร์ ดเดนเนอร์ ***
50 ส่ วนโดยปริ มาตร - แนกซ์ 280เอชพี 2K วีโลซิต ี ฮาร์ดเดนเนอร์

+

+

แนกซ์ 2800เอชพี
2800
2K วีโลซิ ต ี ไพรเมอร์

2 ส่ วน

แนกซ์ 580 วีโลซิ ต ี รี ดิวเซอร์

แนกซ์ 280เอชพี 2K วีโลซิ ต ี ฮาร์ดเดนเนอร์

2 ส่ วน

1 ส่ วน

ผสมให้ เข้ ากันดีก่อนผสมฮาร์ ดเดนเนอร์
อายุการใช้ งาน 15 นาที ที 20 องศาเซลเซี ยส
หลังผสมเสร็จ 15 นาที ที 25 องศาเซลเซี ยส
10 นาที ที 30 องศาเซลเซี ยส
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ช่ วงการใช้ งาน อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ถึง 38 องศาเซลเซียส และ ความชืนสัมพัทธ์ – 20%
ถึง 85%
(อุอุณหภูมิตาํ จะหน่วงปฏิกริ ยาแห้
า งช้า ถ้าอุณหภูมิสูงจะเร่ งปฏิกริ ยาและทําให้
เวลาการใช้งานสันลง / ความชืนสู งจะเร่ งปฏิกริ ยา)
ความเหลวขณะ
ความเหลว นาที ที 25 องศาเซลเซี ยส
ความเหลว/วิ
พ่น
ถ้วยฟอร์ด # 4

ปื นพ่น
การปรับปื น

ขนาดหัวพ่น &
แรงดันลม

14.0 – 20.0

ถ้วยบน
เปิ ดหน้าการพ่นจนสุ ด,
ปริ มาตรสี 3 รอบ
1.4 – 1.5 มม.
1.5 – 2.0 บาร์ (20-30 psi)

HVLP
เปิ ดหน้าการพ่นจนสุ ด
ปริ มาตรสี 3 รอบ
1.4 มม.
มม
2.0 บาร์

การใช้ งาน
จํานวนรอบ
การพ่น

2 เทียว
พ่นต่ อเนื#อง
• พ่นโปรยแล้วต่อด้วยพ่นอัด
2 เทีย# ว
• พ่นกึงเปี ยกในรอบแรก
• พ่นอัดในรอบทีสอง
o ความหนาฟิ ล์มเมือแห้ง – 40 to 500 ไมครอน
o ล้างปื นพ่นทันทีหลังพ่นเสร็จ และควรล้างภายใน 15 นาที
หลังผสมเสร็จ
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ระยะเวลา
แห้ งตัว
ระหว่ างรอบ

การเซ็ต
ชิ"นงาน

การแห้ งตัว
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• ระหว่างรอบ 0 - 1 นาทีที 30 องศาเซลเซียส / ความชืน 60%
* ระยะเวลาแห้งระหว่างรอบขึนอยูก่ บั อุณหภูมิ และการไหลเวียน
อากาศภายในห้องพ่น

แห้งตัวที 3 - 5 นาที ก่อนเคลือนย้ายชินงานไปยังบริ เวณขัด

การแห้ งตัว
สภาพอากาศ*
แห้ งฝุ่ นไม่เกาะ (นาที)
แห้ งขัดนํ า (นาที)
แห้ งขัดแห้ ง (นาที)

@ 20°C

@ 25°C
25

@ 30°C

7

5

5

10

10

10

15

15

15

* ความชื นสัมพัทธ์ ~ 60%

การเร่ งแห้ ง
• อบที" 60 องศาเซลเซียส
ไม่จําเป็ นต้ องอบ
• อินฟาเรด , เปิ ดกําลังเพียงครึ"ง ที" 80 ซม เป็ นเวลา 10 นาที
การพ่ นทับ พ่นทับได้ ที" 60 นาทีหลังพ่น และต้ องขัดด้ วยกระดาษทรายเบอร์ – P400
(แห้ ง) หรื อ P800 (นํ า) ก่อนการพ่นทับอีกครัง
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ขัดนํา

ขัดแห้ ง ใช้ กระดาษทราย P400 ด้ วยเครื" องขัด
• ใช้ อป
ุ กรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเวลาทํางาน
• ใช้ แผ่นโฟมรองขัดเพื"อป้องกันการกินเนื อรองพื นมากเกิน
• หลังขัดให้ กําจัดเศษฝุ่ นรองพื นก่อนนําไปใช้ งาน

•
•
•
•
•

หมายเหตุ
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ขัดนํา ใช้ กระดาทราย P800 และรองด้ วยแท่นขัดเพื"อป้องกันรอย

ขัดแห้ ง

อายุการเก็บ

ข้ อมูลทางเทคนิค

•

เก็บในสถานที"เย็นและแห้ ง (หลีกเลี"ยงการเก็บที"อณ
ุ หภูมิมากกว่า 40องศาเซลเซียส)
ระยะเวลาการเก็บรักษา
แนกซ์ 2800เอชพี
เอชพี 2K วีโลซิต ี ไพรเมอร์
= 24 เดือน
แนกซ์ 580 วีโลซิต ี รี ดิวเซอร์
= 12 เดือน
แนกซ์ 280เอชพี
เอชพี 2K วีโลซิต ี ฮาร์ดเดนเนอร์ = 12 เดือน
ที"สภาวะปิ ดสนิทและเก็บไว้ ที" 25 องศาเซลเซียส
ควรขัดชิ นงานก่อนทําการพ่นสีรองพื นทับ เพื"อหลีกเลี"ยงปั ญหาการหลุดล่อน
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การจัดการด้ านความปลอดภัย

ระวัง
ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
เป็ นอันตรายเมือกลืนกิน
เป็ นพิษเมือหายใจเข้าไป (ไอระเหย
ไอระเหย)
ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุ นแรง
อาจทําอันตรายต่อระบบประสาทส่ วนกลาง เมือรับสัมผัสเป็ นเวลานาน หรื อรับสัมผัสซํา
เป็ นพิษต่อสิ งมีชีวิตในนํา
เก็บในภาชนะทีปิดสนิท
เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พืนผิวทีร้อน ห้ามสูบบุหรี
ปิ ดภาชนะบรรจุให้แน่น
ห้ามให้สารเข้าตา โดนผิวหนังหรื อเสื อผ้า
หลีกเลียงการรัว ไหลสู่สิ งแวดล้อม
สวมถุงมือป้ องกัน / ชุดป้ องกัน / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันหน้า
หากหายใจเข้าไป :ถ้าหายใจลํ
าหายใจลําบาก ให้เคลือนย้ายผูป้ ่ วยไปสู่ทีมีอากาศบริ สุทธิ[ และให้นอนพักใน
ท่าทางทีสบายเพือการหายใจ
• หากเข้าดวงตา ;ล้ล้างด้วยนําเป็ นเวลาหลายๆนาที ให้ถอดคอน แทคเลนส์ออก ถ้าถอดออกมาและทํา
ได้ง่าย ให้ลา้ งตาต่อไป
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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