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คุณลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
 
NAX PREMILA 9800 HP Velocity Clear 2K 2:1เป็นเคลียร์เคลือบเงารถยนตโ์พลียรีูเทนชนิดแหง้เร็ว
พิเศษเหมาะส าหรับงาน “ซ่อมด่วน” ในงานพ่นซ่อมสีรถยนตใ์หคุ้ณสมบติัพิเศษแหง้เร็ว สามารถขดัเงา
ไดภ้ายในเวลานอ้ยกวา่ 30 นาที ท่ีอุณหภูมิปกติโดยไม่ตอ้งอบ (25 – 30 C) ท าใหส้ามารถประหยดั
พลงังาน หากตอ้งการงานเร่งด่วนมาก ๆ สามารถท าไดโ้ดยอบเพียง 5 นาที ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
โดยท่ียงัคงคุณสมบติัของเคลียร์ท่ีใหค้วามเงางามและความทนทานสูง เช่นเดียวกนัเคลียร์ 2:1 ทัว่ไป 
เหมาะส าหรับงานซ่อมรถยนตเ์ฉพาะจุด ตั้งแต่ช้ินงานเดียวจนถึง 2-3 ช้ินงานต่อเน่ือง โดยไม่มีปัญหา
ละอองสี 
 

 
 

คุณสมบัติของสี  ประหยดัเวลาสุดขั้ว ท าใหก้ารพ่นสีรถของคุณรวดเร็วฉบัไวสามารถฉบั
ไวสามารถปิดงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ภายใน 1 วนั 

 ประหยดัพลงังาน รักษาสภาพแวดลอ้ม 
 สุดยอดคุณภาพ ท่ีเหนือกวา่เคลียร์โคท้ทัว่ไป ในเร่ืองผลงานสีและ

ประสิทธิภาพของฟิลม์เน้ือสี 
 ระบบสีทีแ่นะน า  สีเบสโคท้NaxPremila 8000 series 

(หลงัจากสีแห้งแล้วเป็นเวลา 10 นาที ท่ีอุณภมิู30OC) 
 
 

 

 
การเตรียมพืน้ผวิ 

 
 ตอ้งท าความสะอาดพื้นผวิใหป้ราศจากคราบและฝุ่ นเกาะ 
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แนะน ำกำรใช้งำน 
 

 

 

อตัราส่วนผสม 2 ต่อ 1 
100 ส่วนโดยปริมาตร-NAX PREMILA 9800 HP VELOCITY CLEAR 2K 2:1 
50 ส่วนโดยปริมาตร -NAX PREMILA 980 HP 2K HARDENER 
ทินเนอร์-ไม่ตอ้งใช(้ถ้าจ าเป็นแนะน าทินเนอร์ Nax Premila #20 Medium 
Thinner หรือ Nax Premila #40 Super Slow Thinner ผสมไม่เกิน 5%) 

อายกุารใช้งาน
หลังผสม
Hardener 

2.0ชัว่โมง ท่ี 20°C 
1.5ชัว่โมงท่ี25°C 
1.0ชัว่โมง ท่ี  30°C 

  

สภำวะในกำร 

ใช้งำน 

 

ท่ีอุณภูมิ 15°C - 38°C ปริมาณความช้ืนสัมพทัธ ์20% to 85% 
(อุณหภมิูท่ีต า่กว่าจะท าให้การแห้งตัวช้าลง) 

 

 

 

ความหนืด 
ในการพ่น 
 

 
 

ความเหลว
(วนิาที) 

ท่ีอุณหภูมิ20°C ท่ีอุณหภูมิ25°C ท่ีอุณหภูมิ 30°C 

NK #2 13 - 14 12 - 13 11 - 12 
Ford Cup # 4 15 - 16 14 - 15 13 -14 

 

 

 

ปืนพ่นสี 
การปรับตั้งปืนพ่นสี 
ขนาดของหัวพ่น 
และ แรงดันลม 

ปืนพ่นแบบกาบนทัว่ไป 
ความกวา้งpattern –เปิดหมด     ปริมาณสี-เปิด 2 - 3 รอบ 
ขนาดหวัพ่น1.3 – 1.4 mm 
แรงดันลม 1.5– 2.0บาร์(20-30 psi)  
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กำรใช้งำน 
 

 
 
 

 

จ านวนเทีย่ว 
ในการพ่น 
 
 
 

2 รอบ 
 เท่ียวแรก พ่นก่ึงเปียก 
 เท่ียวท่ีสอง พ่นอดัฉ ่า 

o แนะน าท่ีความหนาฟิลม์   45ถึง  60 ไมโครเมตร 
o ลา้งปืนพ่นทนัทีหลงัจากการใชง้าน 

 
 
 

ร ะ ย ะ เ ว ล า
แห้งระหว่าง
เทีย่ว 
 
 

 ท้ิงช่วงระหวา่งเท่ียว ใชเ้วลา0– 2นาที ท่ีอุณหภูมิ30°Cความช้ืน
สัมพทัธ์ 60% 

* เวลาในการแห้งนั้นขึน้อยู่กบัการไหลเวยีนของลมและอุณหภมิูใน
ห้องพ่น * 

 

 
 
 

เวลาในการ
แห้งตัว 
 

เวลาท่ีในการแหง้ก่อนการอบ 0-10 นาที 
เวลาในการแหง้ตวันั้นข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิในขณะท่ีท าการพ่น 
เวลาท่ีใชใ้นการอบข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีหอ้งอบสีสามารถตั้งอุณหภูมิได ้
60°C 
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เวลาในการ
แห้งตัว 
 

 
สภาวะการแห้งโดยอากาศ(เพ่ือประหยดัพลงังาน) 
อุณหภูมิบรรยากาศ  ท่ีอุณหภูมิ

25°C 
ท่ีอุณหภูมิ

30°C 
แหง้ฝุ่ นไม่เกาะ  8 นาที 7นาที 
แหง้ประกอบได ้  20นาที 15นาที 
แหง้เพื่อการขดัเงา  30นาที 25นาที 

 

 เวลาในการ
พ่นทบัซ ้า 

การพ่นทบัซ ้ าตวัเคลียร์เองสามารถท าไดท้นัทีท่ีแหง้ตวัแลว้ 
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กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภยั 

 
 

 

     

โปรดศึกษาเอกสารความปลอดภยั เพ่ือดูรายละเอยีด
อนัตรายและการป้องกนัในการใช้งานผลติภณัฑ์ 
ตวัท าให้แข็งประกอบด้วยสาร โพลไิอโซไซยาเนต ให้
ศึกษาเร่ืองความปลอดภัย ข้อควรระวงัในการใช้งาน 
ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัตามค าแนะน าทีก่ าหนดไว้ 

หนา้กาก
กนั

สารเคมี 

แวน่ตา
นิรภยั 

ชุดพ่นสี ถุงมือกนั
สารเคมี 

รองเทา้
เซฟต้ี 

 

 
 
ค าสญัญาณ : ระวงั 

 ของเหลวและไอระเหยไวไฟ 
 ระคายเคืองต่อดวงตาเลก็นอ้ย 
 ระคายเคืองต่อผิวหนงัเลก็นอ้ย 
 อาจท าอนัตรายต่ออวยัวะเม่ือรับสมัผสัเป็นเวลานาน หรือรับสมัผสัซ ้ า 
 เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติในน ้ า 

 
ขอ้ควรระวงั 

 เก็บใหห่้างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – หา้มสูบบุหร่ี 
 ลา้งมือ, ลา้งปาก และอวยัวะอ่ืนๆหลงัจากใชใ้หท้ัว่ 
 หากเกิดระคายเคืองผิวหนงัข้ึนใหข้อค าปรึกษาจากแพทย/์พบแพทย ์   
 ใหข้อค าปรึกษาจากแพทย/์พบแพทย ์หากรู้สึกไม่สบาย  
 หลีกเล่ียงการร่ัวไหลสู่ส่ิงแวดลอ้ม  
 ก าจดัสาร/ภาชนะบรรจุใหส้อดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน/ระดบัภูมิภาค/ระดบัประเทศ/นานาชาติ  

 
สอบถามข้อมูลเพิม่เติม:แผนกบริการเทคนิค,ส่วนงานสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จ ากดั 


