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คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
NAX 2400 URETHANE PRIMER GREY เป็ นสี รองพื้น 2K อะคริ ลิค ยูรีเทน คุณภาพสู ง สาหรรบงงานพน
ซอมรถยนต์และงานพนทบว่ ไป เหรมาะสาหรรบงงานพนซอมทบ้งงาน และแงงเฉพาะจุด

คุณสมบัติของสี

 ใหร้เนื้อสี มาก ไมดูดสี ทงบ หรน้า
 กลงรอยได้ดี พนมิดงาย
 แหร้งตบวเร็ ว งายตอการขบดกระดาษทราย
 ยึดเกาะโลหระและสี รถยนต์ได้ดี

การเตรียมพืน้ ผิว

 พื้นผิวกอนพนสี รองพื้นจะต้องแหร้งและสะอาด ปราศจากฝุน ครางสนิม

ครางไขมบนและสิ่ งสกปรกตาง ๆ ใหร้ขจบดครางไขมบนและทาความ
สะอาดพื้นผิวด้วยน้ ายาแน็กซ์ ซิลิโคน อ๊อฟ#101 เช็ดทาความสะอาดใหร้
ทบว่ กอนพนสี รองพื้นกอนพนรองพื้นใหร้ขดบ สี เกาด้วยกระดาษทรายเงอร์
240-320(ขบดแหร้งด้วยเครื่ อง) หรรื อเงอร์400-600 (ขบดน้ าด้วยมือ)

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based
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แนะนำกำรใช้ งำน
อัตราส่ วนผสมสี
ผลิตภัณฑ์
กับตัวเร่ งแข็ง
Nax 2400 Urethane Primer Grey
Nax 240 Urethane Primer Grey
Hardener
Nax Premila #20 Medium Thinner
สาหรรบงชิ้นสวนใหร้ผสมน้ ายายืดหรยุนดบงนี้
ผลิตภัณฑ์
Nax 2400 Urethane Primer Grey
Nax Softener
Nax 240 Urethane Primer Grey
Hardener
Nax Premila #20 Medium Thinner

โดยปริมาตร
4 สวน
1 สวน

โดยนา้ หนัก
6 สวน
1 สวน

1-2 สวน

1-2 สวน

โดยปริมาตร
4 สวน
0.5 สวน
1 สวน

โดยนา้ หนัก
6 สวน
0.5 สวน
1 สวน

1-2 สวน

1-2 สวน

อายุการใช้ งาน 1.5 ชบว่ โมง ที่ 30°C หรลบงผสมตบวเรงแข็ง
สภำวะในกำร ที่อุณภูมิ 15°C - 38°C ปริ มาณความชื้นสบมพบทธ์ 20% to 85%
ใช้ งำน
(อุณหภูมิที่ตำ่ กว่ ำจะทำให้ กำรแห้ งตัวช้ ำลง)

ความหนืด
ในการพ่น

ความเหรลว(วินาที) ที่อุณหรภูมิ 25°C
NK # 2
13– 15
Ford Cup # 4
16– 18
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ปื นพ่นสี
การปรับตั้งปื นพ่นสี
ขนาดของหัวพ่น
และ แรงดันลม

ปื นพนแงงกางนทบว่ ไป
ความกว้างpattern –เปิ ดหรมด ปริ มาณสี -เปิ ด 3 รอง
1.4 – 1.5 mm
3.0-4.0 kg/cm2

เวลาในการ สภาวะการแห้ งตัว
แหร้งขบดได้
แห้ งตัว
* ควำมชื ้นสัมพัทธ์ 60 % *

ในอากาศที่ 30 ºC อบที่ 60 ºC 30 นาที
60 - 90 นาที
30 - 60 นาที

กำรใช้ งำน
จานวนเทีย่ ว 2เที่ยว
 เที่ยวแรก พนกึ่งเปี ยก
ในการพ่น
 เที่ยวที่สอง พนอบดฉ่ า
o แนะนาที่ความหรนาฟิ ล์ม 40 ถึง 60 ไมโครเมตร
o ล้างปื นพนทบนทีหรลบงจากการใช้งาน
ระยะเวลา
แห้ ง ระหว่ า ง
เทีย่ ว

เวลาในการ
แห้ งตัว

 ทิ้งชวงระหรวางเที่ยว ใช้เวลา 5นาที ที่อุณหรภูมิ 30°C ความชื้น

สบมพบทธ์ 60%
 ทิ้งชวงกอนอง ที่อุณหรภูมิ 60°C – 0 ถึง 10 นาที
*เวลำในกำรแห้ งนั้นขึน้ อยู่กบั กำรไหลเวียนของลมและอุณหภูมิในห้ อง
พ่ น *
เวลาที่ในการแหร้งกอนการอง10นาที
เวลาในการแหร้งตบวนบ้นขึ้นอยูกบงอุณหรภูมิในขณะที่ทาการพน
เวลาที่ใช้ในการองขึ้นอยูกบงระยะเวลาที่หรอ้ งองสี สามารถตบ้งอุณหรภูมิได้
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.

3/4

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

แนกซ์ 2400 ยูรีเทน

ข้ อมูลทางเทคนิค

ไพรเมอร์ เกรย์

Version 3, 09/2017

Automotive System

กำรจัดกำรด้ ำนควำมปลอดภัย
หรน้ากากกบน แวนตา
สารเคมี นิรภบย

ชุดพนสี

โปรดศึกษาเอกสารความปลอดภัย เพื่อดูรายละเอียด
อันตรายและการป้องกันในการใช้ งานผลิตภัณฑ์
ถุงมือกบน รองเท้า ตัวทาให้ แข็งประกอบด้วยสาร โพลิไอโซไซยาเนต ให้
สารเคมี เซฟตี้ ศึกษาเรื่ องความปลอดภัย ข้ อควรระวังในการใช้ งาน
ควรสวมใส่ อุปกรณ์ ป้องกันตามคาแนะนาทีก่ าหนดไว้

คาสบญญาณ : อบนตราย
· ของเหรลวและไอระเหรยไวไฟ
· เป็ นอบนตรายเมื่อหรายใจเข้าไป (ไอ)
· ระคายเคืองตอผิวหรนบงมาก
· ทาอบนตรายตออวบยวะ เมื่อรบงสบมผบสเป็ นเวลานาน หรรื อรบงสบมผบสซ้ า
· เป็ นอบนตรายตอสิ่ งมีชีวิตในน้ า
ข้อควรระวบง
· เก็งใหร้หรางจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – หร้ามสู งงุหรรี่
· หรลีกเลี่ยงการหรายใจเอาฝุน/ ฟูม/ ก๊าซ/ ละอองเหรลว/ไอระเหรย/ละอองลอย
· ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า / อุปกรณ์ระงายอากาศ / หรลอดไฟ ที่ป้องกบนการระเงิด
· สวมถุงมือป้ องกบน
· หรากสบมผบสผิวหรนบง: ล้างด้วยสงูและน้ าปริ มาณมาก
·ใหร้ขอคาปรึ กษาจากแพทย์/พงแพทย์ หรากรู ้สึกไมสงาย
· หรลีกเลี่ยงการปลอยสารสู สิ่ งแวดล้อม
· กาจบดสาร/ภาชนะงรรจุใหร้สอดคล้องกบงกฎข้องบงคบงของท้องถิ่น/ระดบงภูมิภาค/ระดบงประเทศ/นานาชาติ
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม: แผนกบริการเทคนิค,ส่ วนงานสี พ่นซ่ อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จากัด
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