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คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
NAX PREMILA 9800 HP Velocity Clear 2K 2:1เป็ นเคลียร์เคลือบเงารถยนต์โพลียรู ี เทนชนิดแห้งเร็ว
พิเศษเหมาะสาหรับงาน “ซ่อมด่วน” ในงานพ่นซ่อมสี รถยนต์ให้คุณสมบัติพิเศษแห้งเร็ว สามารถขัดเงา
ได้ภายในเวลาน้อยกว่า 30 นาที ที่อุณหภูมิปกติโดยไม่ตอ้ งอบ (25 – 30 C) ทาให้สามารถประหยัด
พลังงาน หากต้องการงานเร่ งด่วนมาก ๆ สามารถทาได้โดยอบเพียง 5 นาที ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส
โดยที่ยงั คงคุณสมบัติของเคลียร์ที่ให้ความเงางามและความทนทานสู ง เช่นเดียวกันเคลียร์ 2:1 ทัว่ ไป
เหมาะสาหรับงานซ่อมรถยนต์เฉพาะจุด ตั้งแต่ชิ้นงานเดียวจนถึง 2-3 ชิ้นงานต่อเนื่อง โดยไม่มีปัญหา
ละอองสี
คุณสมบัติของสี

ระบบสี ทแี่ นะนา

การเตรียมพืน้ ผิว

 ประหยัดเวลาสุ ดขั้ว ทาให้การพ่นสี รถของคุณรวดเร็ วฉับไวสามารถฉับ

ไวสามารถปิ ดงานได้อย่างสมบูรณ์ภายใน 1 วัน
 ประหยัดพลังงาน รักษาสภาพแวดล้อม
 สุ ดยอดคุณภาพ ที่เหนื อกว่าเคลียร์ โค้ททัว่ ไป ในเรื่ องผลงานสี และ
ประสิ ทธิภาพของฟิ ล์มเนื้อสี
 สี เบสโค้ทNaxPremila 8000 series
(หลังจากสีแห้ งแล้ วเป็ นเวลา 10 นาที ที่อุณภูมิ30OC)

 ต้องทาความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบและฝุ่ นเกาะ
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แนะนำกำรใช้ งำน
อัตราส่ วนผสม 2 ต่อ 1
100 ส่ วนโดยปริ มาตร-NAX PREMILA 9800 HP VELOCITY CLEAR 2K 2:1
50 ส่ วนโดยปริ มาตร -NAX PREMILA 980 HP 2K HARDENER
ทินเนอร์-ไม่ตอ้ งใช้(ถ้ าจาเป็ นแนะนาทินเนอร์ Nax Premila #20 Medium
Thinner หรื อ Nax Premila #40 Super Slow Thinner ผสมไม่ เกิน 5%)
อายุการใช้ งาน 2.0ชัว่ โมง ที่ 20°C
หลังผสม
1.5ชัว่ โมงที่25°C
Hardener
1.0ชัว่ โมง ที่ 30°C
สภำวะในกำร ที่อุณภูมิ 15°C - 38°C ปริ มาณความชื้นสัมพัทธ์ 20% to 85%
ใช้ งำน
(อุณหภูมิที่ตา่ กว่ าจะทาให้ การแห้ งตัวช้ าลง)

ความหนืด
ในการพ่น

ความเหลว
ที่อุณหภูมิ20°C ที่อุณหภูมิ25°C ที่อุณหภูมิ 30°C
(วินาที)
NK #2
13 - 14
12 - 13
11 - 12
Ford Cup # 4
15 - 16
14 - 15
13 -14
ปื นพ่นแบบกาบนทัว่ ไป
ปื นพ่นสี
การปรับตั้งปื นพ่นสี ความกว้างpattern –เปิ ดหมด ปริ มาณสี -เปิ ด 2 - 3 รอบ
ขนาดหัวพ่น1.3 – 1.4 mm
ขนาดของหัวพ่น
แรงดันลม 1.5– 2.0บาร์ (20-30 psi)
และ แรงดันลม
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กำรใช้ งำน
จานวนเทีย่ ว 2 รอบ
 เที่ยวแรก พ่นกึ่งเปี ยก
ในการพ่น
 เที่ยวที่สอง พ่นอัดฉ่ า
o แนะนาที่ความหนาฟิ ล์ม 45ถึง 60 ไมโครเมตร
o ล้างปื นพ่นทันทีหลังจากการใช้งาน
ระยะเวลา
แห้ ง ระหว่ า ง
เทีย่ ว

เวลาในการ
แห้ งตัว

 ทิง้ ช่วงระหว่างเที่ยว ใช้เวลา0– 2นาที ที่อุณหภูมิ30°Cความชื้น

สัมพัทธ์ 60%
* เวลาในการแห้ งนั้นขึน้ อยู่กบั การไหลเวียนของลมและอุณหภูมิใน
ห้ องพ่ น *
เวลาที่ในการแห้งก่อนการอบ 0-10 นาที
เวลาในการแห้งตัวนั้นขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิในขณะที่ทาการพ่น
เวลาที่ใช้ในการอบขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาที่หอ้ งอบสี สามารถตั้งอุณหภูมิได้
60°C
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สภาวะการแห้ งโดยอากาศ(เพื่อประหยัดพลังงาน)
อุณหภูมิบรรยากาศ
ที่อุณหภูมิ
25°C
แห้งฝุ่ นไม่เกาะ
8 นาที
แห้งประกอบได้
20นาที
แห้งเพื่อการขัดเงา
30นาที
การพ่นทับซ้ าตัวเคลียร์เองสามารถทาได้ทนั ทีที่แห้งตัวแล้ว
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ที่อุณหภูมิ
30°C
7นาที
15นาที
25นาที
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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 : ระวัง
 ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
 ระคายเคืองต่อดวงตาเล็กน้อย
 ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย
 อาจทาอันตรายต่ออวัยวะเมื่อรับสัมผัสเป็ นเวลานาน หรื อรับสัมผัสซ้ า
 เป็ นอันตรายต่อสิ่ งมีชีวติ ในน้ า
ข้อควรระวัง
 เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่
 ล้างมือ, ล้างปาก และอวัยวะอื่นๆหลังจากใช้ให้ทวั่
 หากเกิดระคายเคืองผิวหนังขึ้นให้ขอคาปรึ กษาจากแพทย์/พบแพทย์
 ให้ขอคาปรึ กษาจากแพทย์/พบแพทย์ หากรู ้สึกไม่สบาย
 หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม
 กาจัดสาร/ภาชนะบรรจุให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของท้องถิ่น/ระดับภูมิภาค/ระดับประเทศ/นานาชาติ

สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม:แผนกบริการเทคนิค,ส่ วนงานสี พ่นซ่ อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จากัด
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