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คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
NAX PREMILA 9600 CLEAR 2K EXTRA-SOLID
EXTRA
2:1 เป็ นเคลียร์เคลือบเงารถยนต์ชนิด 2K อะครี ลิค
ยูรีเทนคุณภาพสู ง ใช้สาํ หรับพ่นทับบนสี บรอนซ์ หรื อสี มุกในงานพ่นซ่อมรถยนต์ทีAตอ้ งการความเงา
งามเป็ นพิเศษ สามารถพ่นแบบทั6งบาน หรื อ แบบเฉพาะจุด

คุณสมบัติของสี

• เนื6อสี มาก ให้ความเงางามเป็ นพิเศษ
• แห้งตัวเร็ว ประหยัดเวลา
• สามารถพ่นทับได้บนสี ไนโตร, อะครี ลิค,หรื
หรื อยูรีเทนได้ดี
• ทนทานต่อสารเคมีต่างๆ และแสงยูวไี ด้ดี

การเตรียมพืน ผิว

• ผิวสี ทีAจะพ่นเคลียร์ทบั หน้า จะต้องสะอาดและแห้ง ปราศจากฝุ่ นละออง

คราบไขมัน และสิA งสกปรกอย่างอืAน

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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แนะนําการใช้ งาน
อัตราส่ วนผสม สํ าหรับการใช้ งานทัว0 ไป
ระบบมาตรฐาน ระบบแห้ งเร็ว
NAX PREMILA 9600
9 Clear 2K Hi-Solid
Solid 2:1 2 ส่ วน
2 ส่ วน
NAXX PREMILA 210
21 2K Hardener
1 ส่ วน
NAX PREMILA 2K 210 RP Hardener Rapid
1 ส่ วน
NAX PREMILA 500 Standard Thinner
0 -10 %
0 -10 %
สํ าหรับชินส่ วนพลาสติก
ระบบมาตรฐาน ระบบแห้ งเร็ว
NAX PREMILA 9600 Clear 2K Hi-Solid
Hi
2:1 2 ส่ วน
2 ส่ วน
NAXX SOFTENER (นํ6ายายืดหยุน่ )
0.5 ส่ วน 0.5 ส่ วน
NAXX PREMILA 210 2K Hardener
1 ส่ วน
NAX PREMILA 2K 210 RP Hardener Rapid
1 ส่ วน
NAX PREMILA 500 Standard Thinner
0 -10 %
0 -10 %
อายุการใช้ งาน 4 ชัวA โมง ทีA 30°C ในกรณี ทีAใช้ NAXX PREMILA 210 2K Hardener
หลังผสม
1.5 ชัวA โมง ทีA 30°C ในกรณี ทีAใช้ NAXX PREMILA 2K 210 RP Hardener Rapid
Hardener

สภาวะในการ ทีAอุณภูมิ 15°C - 38°C ปริ มาณความชื6นสัมพัทธ์ 20% to 85%
ใช้ งาน
(อุอุณหภูมิทีตํากว่ าจะทําให้ การแห้ งตัวช้ าลง)
ลง

ความหนืด
ในการพ่น

ความเหลว(วินาที) ทีAอุณหภูมิ 25°C
ความเหลว
NK # 2
12 - 14
Ford Cup # 4
15 - 17
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ปื นพ่นสี
การปรับตังปื นพ่นสี
ขนาดของหัวพ่น
และ แรงดันลม

ปื นพ่นแบบกาบนทัวA ไป
ความกว้าง pattern –เปิ ดหมด ปริ มาณสี -เปิ
- ด 3 รอบ
1.3 – 1.5 mm
3.0 - 4.0 kg/cm2

การใช้ งาน
จํานวนเทีย0 ว 2 เทีAยว
• เทีAยวแรก พ่นกึAงเปี ยก
ในการพ่น
• เทีAยวทีAสอง พ่นอัดฉํAา
o แนะนําทีAความหนาฟิ ล์ม 40 ถึง 60
6 ไมโครเมตร
o ล้างปื นพ่นทันทีหลังจากการใช้งาน
ระยะเวลา
แห้ ง ระหว่ า ง
เทีย0 ว

เวลาในการ
แห้ งตัว

• ทิง6 ช่วงระหว่างเทีAยว ใช้เวลา 5 – 10 นาที ทีAอุณหภูมิ 30°C ความชื6น

สัมพัทธ์ 60%
• ทิง6 ช่วงก่อนอบ ทีAอุณหภูมิ 60°C - 0 ถึง 10 นาที
* เวลาในการแห้ งนันขึนอยู่กบั การไหลเวียนของลมและอุ
น
ณหภูมิใน
ห้ องพ่ น *
เวลาทีAในการแห้งก่อนการอบ 10 นาที
เวลาในการแห้งตัวนั6นขึ6นอยูก่ บั อุณหภูมิในขณะทีทีAทาํ การพ่น
เวลาทีAใช้ในการอบขึ6นอยูก่ บั ระยะเวลาที
เวลาทีAหอ้ งอบสี สามารถตั6งอุณหภูมิได้
60°C

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.

3/5

Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND

Automotive System

แนกซ์ พรี มิล่า 9600

ข้ อมูลทางเทคนิค

เคลียร์ 2K เอ็กซ์ตร้า-โซลิด 2: 1

Version 2, 04/2014

เวลาในการ สภาวะการแห้ งโดยอากาศ 210 2K Hardener 210 Hardener Rapid
แห้งทีAผวิ
20 นาที
10 นาที
แห้ งตัว
แห้งแข็ง
8 ชัวA โมง
2 ชัวA โมง
แห้งพ่นซ่อมได้
>1 ชัวA โมง
1 ชัวA โมง
แห้งเพืAอการขัดเงา
>6 ชัวA โมง
2 ชัวA โมง
* ความชื นสัมพัทธ์ 60 % อุณหภูมิประมาณ 30 °C*
สภาวะการแห้ งโดยการอบ
โดย
60 ºC X 30 นาที
แห้งสามารถขัดเงาได้

2 ชัวA โมง

ทันที

สภาวะการแห้ งโดยการอบด้
โดย
วยอินฟราเรด
อินฟราเรด 60 ºC X 80 ซม.
แห้งสามารถขัดเงาได้
40 นาที

20 นาที

เวลาในการ การพ่นทับซํ6าตัวเคลียร์เองสามารถทําได้ทนั ทีทีAแห้งตัวแล้ว
พ่นทับซํา
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การจัดการด้ านความปลอดภั
านความปลอดภัย

หน้ากาก แว่นตา ชุดพ่นสี ถุงมือกัน รองเท้า
กัน
นิรภัย
สารเคมี เซฟตี6
สารเคมี

โปรดศึกษาเอกสารความปลอดภั
สารความปลอดภัย เพือ0 ดูรายละเอียด
อันตรายและการป้ องกันในการใช้ งานผลิตภัณฑ์
ตัวทําให้ แข็งประกอบด้ วยสาร โพลิไอโซไซยาเนต
อโซไซยา ให้
ศึกษาเรื0องความปลอดภัย ข้ อควรระวังในการใช้ งาน
ควรสวมใส่ อปุ กรณ์ ป้องกันตามคําแนะนําทีก0 าํ หนดไว้

ระวัง
• ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
• เป็ นอันตรายเมืAอกลืนกิน
• เป็ นพิษเมืAอหายใจเข้าไป (ไอระเหย
ไอระเหย)
• ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
• ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุ นแรง
• เป็ นอันตรายต่อระบบประสาทส่ วนกลาง และ การหายใจติดขัด เมืAอรับสัมผัสเป็ นเวลานาน หรื อรับสัมผัสซํ6า
• เป็ นพิษต่อสิA งมีชีวิตในนํ6า
• เก็บในภาชนะทีAปิดสนิท
• เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื6นผิวทีAร้อน ห้ามสู บบุหรีA
• ปิ ดภาชนะบรรจุให้แน่น
• ห้ามให้สารสัมผัสดวงตา
ตา ผิวหนัง และ เสื6 อผ้า
• หลีกเลีAยงการรัAวไหลสู่ สAิ งแวดล้อม
• สวมถุงมือป้ องกัน / ชุดป้ องกัน / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันหน้า
• หากหายใจเข้าไป :ถ้ถ้าหายใจลําบาก ให้เคลืAอนย้ายผูป้ ่ วยไปสู
วยไปสู่ ทีAมีอากาศบริ สุทธิp และในท่
และ าทีAหายใจสะดวก
• หากเข้าดวงตา :ล้ล้างด้วยนํ6าเป็ นเวลาหลายๆนาที ให้ถอดคอน แทคเลนส์ออก ถ้าทําได้ง่าย ให้ลา้ งตาต่อไป
สอบถามข้ อมูลเพิม0 เติม:แผนกบริ
แผนกบริการเทคนิค,ส่ส่ วนงานสี พ่นซ่ อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จํากัด
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