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คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
NAX PREMILA 9800 CLEAR 2KPREMIUM HI-SOLID 2:1 เป็ นเคลียร์เคลือบเงารถยนต์ชนิด2K อะค
รี ลิคยูรีเทนคุณภาพสู งใช้สาหรับพ่นทับบนสี บรอนซ์หรื อสี มุกในงานพ่นซ่อมรถยนต์ที่ตอ้ งการความเงา
งามเป็ นพิเศษสามารถพ่นแบบทั้งบานหรื อแบบเฉพาะจุด
คุณสมบัติของสี

 ให้เนื้อสี มีความเข้มข้นสู ง
 ให้ฟิล์มสี ที่เรี ยบสวยงามและมีความเงางามเป็ นพิเศษ
 สามารถพ่นทับได้บนสี ไนโตร, อะครี ลิค,หรื อยูรีเทนได้ดี
 ทนทานต่อสารเคมีต่างๆและแสงแดดได้ดี

ระบบสี ทแี่ นะนา

 สี เบสโค้ทNaxPremila 8000 series

(หลังจากสีแห้ งแล้ วเป็ นเวลา 10 นาที ที่อุณภูมิ30OC)

การเตรียมพืน้ ผิว

 ผิวสี ที่จะพ่นเคลียร์ทบั หน้าจะต้องสะอาดและแห้งปราศจากฝุ่ นละออง

คราบไขมันและสิ่ งสกปรกอย่างอื่น

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 2 ต่อ 1
NAX PREMILA 9800 Clear 2K PreimumHi-Solid 2:1
NAX PREMILA 980 2K Hardener
NAX PREMILA # 20 Medium Thinner
อายุการใช้ งาน 1ชัว่ โมง 30 นาที ที่ 25°C
หลังผสม

2 ส่ วน
1 ส่ วน
20 -30 %

Hardener

สภำวะในกำร ที่อุณภูมิ 15°C - 38°C ปริ มาณความชื้นสัมพัทธ์ 20% to 85%
ใช้ งำน
(อุณหภูมิที่ตา่ กว่ าจะทาให้ การแห้ งตัวช้ าลง)

ความหนืด
ในการพ่น

ความเหลว(วินาที) ที่อุณหภูมิ25°C
NK # 2
12 - 14
Ford Cup # 4
15 - 17

ปื นพ่นสี
การปรับตั้งปื นพ่นสี
ขนาดของหัวพ่น
และ แรงดันลม

ปื นพ่นแบบกาบนทัว่ ไป
ความกว้างpattern –เปิ ดหมด ปริ มาณสี -เปิ ด 3 รอบ
1.4 – 1.5 mm
3.0-4.0 kg/cm2
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กำรใช้ งำน
จานวนเทีย่ ว 1.5 - 2รอบ
 เที่ยวแรก พ่นกึ่งเปี ยก
ในการพ่น
 เที่ยวที่สอง พ่นอัดฉ่ า
o แนะนาที่ความหนาฟิ ล์ม 50ถึง 70 ไมโครเมตร
o ล้างปื นพ่นทันทีหลังจากการใช้งาน
ระยะเวลา
แห้ ง ระหว่ า ง
เทีย่ ว

เวลาในการ
แห้ งตัว

 ทิง้ ช่วงระหว่างเที่ยว ใช้เวลา5 นาที ที่อุณหภูมิ30°Cความชื้นสัมพัทธ์

60%
 ทิ้งช่วงก่อนอบ ที่อุณหภูมิ 60°C -0ถึง 10นาที
* เวลาในการแห้ งนั้นขึน้ อยู่กบั การไหลเวียนของลมและอุณหภูมิใน
ห้ องพ่ น *
เวลาที่ในการแห้งก่อนการอบ10นาที
เวลาในการแห้งตัวนั้นขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิในขณะที่ทาการพ่น
เวลาที่ใช้ในการอบขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาที่หอ้ งอบสี สามารถตั้งอุณหภูมิได้
60°C
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เวลาในการ สภาวะการแห้ งโดยอากาศ(ไม่ อบ)
อุณหภูมิบรรยากาศ
ที่อุณหภูมิ30°C
แห้ งตัว
แห้งฝุ่ นไม่เกาะ
30นาที
แห้งประกอบ
6ชัว่ โมง
แห้งเพื่อการขัดเงา
16 ชม. หรื อข้ามวัน
* ความชื ้นสัมพัทธ์ 60 % *
สภาวะการแห้ งโดยการอบ
60 ºC X 30 นาที
แห้งฝุ่ นไม่เกาะ
แห้งประกอบ
แห้งสามารถขัดเงาได้

ทันทีหลังอบ
1 ชัว่ โมง
6 ชัว่ โมง

* 30°C / 60% R.H.
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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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