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คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
NAX PREMILA 8000 (ระบบสี มีบรอนซ์) เป็ นสี จริ งแบบมีบรอนซ์หรื อไมก้า เป็ นระบบสี ที่ตอ้ งพ่นทับ
เคลียร์ ใช้สาหรับพ่นซ่อมสี ให้ฟิล์มสี ที่สวยงามทนทานเป็ นพิเศษ

คุณสมบัติของสี

 แห้งตัวเร็ว สามารถพ่นทับเคลียร์ได้เร็ ว ประหยัดเวลา
 ซ่ อมง่าย สามารถซ่ อมแก้ไขงานได้ง่าย และรวดเร็ ว
 พ่นง่าย ไม่ลาย
 เนื้อมาก พ่นมิดง่ายไม่เปลืองสี

การเตรียมพืน้ ผิว

 ผิวสี ที่จะพ่นเคลียร์ทบั หน้าจะต้องสะอาดและแห้งปราศจากฝุ่ น

คราบ

สนิมคราบไขมันและสิ่ งสกปรกอย่างอื่น
ก่อนพ่นสี ให้ขดั สี รองพื้นด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320-400 (ขัดแห้งด้วย
เครื่ อง) หรื อเบอร์ 600-800 (ขัดน้ าด้วยมือ)

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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แนะนำกำรใช้ งำน
อัตราส่ วนผสม Nax Premila 8000
Thinner
การเลือกใช้ ทนิ
เนอร์

1 ส่ วน
0.8-1.0 ส่ วน

1. Nax Premila # 20 Medium Thinner
2. Nax Premila # 30 Slow Thinner
โดยทัว่ ไปจะใช้ทินเนอร์ Nax Premila # 20 Medium Thinner
แต่ถา้ หากในสภาวะการพ่นสี ที่มีอุณหภูมิเกินกว่า 32 °C เป็ นเหตุให้สีเป็ น
ละออง หรื อผิวส้มมาก แนะนาให้ใช้ Nax Premila # 30 Slow Thinner ผสม
ร่ วมกับ Nax Premila # 20 Medium Thinner ประมาณ 10-30 % ตามความ
เหมาะสมในการผสมสี

สภำวะในกำร ที่อุณภูมิ 15°C - 38°C ปริ มาณความชื้นสัมพัทธ์ 20% to 85%
ใช้ งำน
(อุณหภูมิที่ตำ่ กว่ ำจะทำให้ กำรแห้ งตัวช้ ำลง)

ความหนืด
ในการพ่น

ความเหลว(วินาที) ที่อุณหภูมิ25°C
NK # 2
10 - 12
Ford Cup # 4
13– 15

ปื นพ่นสี
การปรับตั้งปื นพ่นสี
ขนาดของหัวพ่น
และ แรงดันลม

ปื นพ่นแบบกาบนทัว่ ไป
ความกว้างpattern –เปิ ดหมด ปริ มาณสี -เปิ ด 3 รอบ
1.3 – 1.5 mm
3.0-4.0 kg/cm2
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กำรใช้ งำน
จานวนเทีย่ ว 2-3เที่ยว
 เที่ยวแรก พ่นกึ่งเปี ยก
ในการพ่น
 เที่ยวที่สอง พ่นกึ่งเปี ยก
 เที่ยวที่สาม พ่นโปรย
o แนะนาที่ความหนาฟิ ล์ม 20ถึง 25ไมโครเมตร
o ล้างปื นพ่นทันทีหลังจากการใช้งาน
ระยะเวลา
 ทิ้งช่วงระหว่างเที่ยว ใช้เวลา5 – 10นาที ที่อุณหภูมิ30°Cความชื้น
แห้ ง ระหว่ า ง
สัมพัทธ์ 60%
เทีย่ ว
* เวลำในกำรแห้ งนั้นขึน้ อยู่กบั กำรไหลเวียนของลมและอุณหภูมิใน
ห้ องพ่ น *

เวลาในการ
แห้ งตัว

การแห้ งตัว
แห้งสัมผัสได้
แห้งขัดซ่อมได้
แห้งพ่นเคลียร์ได้

เวลา
5 – 10 นาที
30 – 60 นาที
5 – 10 นาที
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กำรจัดกำรด้ ำนควำมปลอดภัย

หน้ากาก แว่นตา ชุดพ่นสี ถุงมือกัน รองเท้า
กัน
นิรภัย
สารเคมี เซฟตี้
สารเคมี

โปรดศึกษาเอกสารความปลอดภัย เพื่อดูรายละเอียด
อันตรายและการป้องกันในการใช้ งานผลิตภัณฑ์
ตัวทาให้ แข็งประกอบด้ วยสาร โพลิไอโซไซยาเนต ให้
ศึกษาเรื่ องความปลอดภัย ข้ อควรระวังในการใช้ งาน
ควรสวมใส่ อุปกรณ์ ป้องกันตามคาแนะนาทีก่ าหนดไว้

คาสัญญาณ : อันตราย
· ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
· เป็ นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป (ไอ)
· ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
· ทาอันตรายต่ออวัยวะ เมื่อรับสัมผัสเป็ นเวลานาน หรื อรับสัมผัสซ้ า
· เป็ นอันตรายต่อสิ่ งมีชีวิตในน้ า
ข้อควรระวัง
· เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – ห้ามสู บบุหรี่
· หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่ น/ ฟูม/ ก๊าซ/ ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย
· ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า / อุปกรณ์ระบายอากาศ / หลอดไฟ ที่ป้องกันการระเบิด
· สวมถุงมือป้ องกัน
· หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ าปริ มาณมาก
·ให้ขอคาปรึ กษาจากแพทย์/พบแพทย์ หากรู ้สึกไม่สบาย
· หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่ สิ่งแวดล้อม
· กาจัดสาร/ภาชนะบรรจุให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของท้องถิ่น/ระดับภูมิภาค/ระดับประเทศ/นานาชาติ
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม: แผนกบริการเทคนิค,ส่ วนงานสี พ่นซ่ อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จากัด
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