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คณุลกัษณะของผลติภณัฑ์ 
 
NAX O-DE BASE เป็นระบบสีสูตรนํ� าที!เป็นมิตรต่อสิ!งแวดลอ้ม ตอ้งพน่ทบัดว้ยเคลียร์ทั�งสีเมทาลิค

และสีธรรมดา ใหฟิ้ลม์สีที!สวยงามคงทนเป็นพิเศษ NAX O-DE BASE ไดรั้บการพฒันาดว้ยระบบ e3 = 
“e-cube” ซึ! งเป็นการผลิตสีพน่รถยนตร์ะบบใหม่ของเรา โดยมีแนวคิดที!จะผนึกสิ!งที!เป็นนวตักรรมและ
เทคโนโลยใีหม่ในสามสิ!งต่อไปนี�   EASY-การใชง้านง่าย ดว้ยแนวคิดที!จะทาํใหก้ารใชง้านง่ายขึ�นทั�งใน
เรื!องของการพน่และการผสมสี รวมถึงการลดเวลาในการทาํงาน, EXCITING-การกลบตวัสูง มั!นใจได้
วา่สีมีการกลบตวัสูง ซึ!งไดม้าจากการพฒันาและการนาํเทคโนโลยล่ีาสุดมาใช,้ ECOLOGY-เป็นมิตร
สิ!งแวดลอ้ม ดว้ยแนวคิดของการทาํใหสิ้!งแวดลอ้มดีขึ�น โดยการลดปริมาณสารระเหย 
 

 
 

คุณสมบตัขิองสี • พน่ง่าย การเรียงตวัของเมด็บรอนซ์สวยงาม 
• ซ่อมง่าย สามารถซ่อมแกไ้ขงานไดง่้าย  
• เนื�อมาก พน่กลบตวัง่ายไม่เปลืองสี 
• ใหฟิ้ลม์สีสวยงาม เฉดสีเหมือนรถใหม่จากโรงงาน 

   

 

 

 

 

การเตรียมพื"นผวิ 

 
• พื�นผวิก่อนพน่สีจะตอ้งแหง้ และปราศจากฝุ่ น คราบสนิม คราบไขมนั 

และสิ!งสกปรกต่าง ๆ ก่อนพน่สีใหข้ดัสีรองพื�นดว้ยกระดาษทรายเบอร์ 
400 (ขดัแหง้ดว้ยเครื!อง) หรือเบอร์ 800(ขดันํ� าดว้ยมือ) 
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แนะนําการใช้งาน 
 

 

 

อตัราส่วนผสม 
 
 
 
การเลอืกใช้ 
ทนิเนอร์ 

 
 
 
 
 

 
 

ตารางแสดงการ

ปรับใช้ทนิเนอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพน่ภายนอก    Nax O-de Base 100 %: Thinner 40 % 
การพน่ภายใน(หอ้งเครื!องที!ไม่ตอ้งการความเงา) 
         Nax O-de Base 100% : Nax O-de Hardener 10 % : Thinner 40% 
*ในกรณีที!ตอ้งการพน่ใหมี้การส่งผา่นเนื�อสีที!มีประสิทธิภาพสูง(material 
transfer efficiency) ใหใ้ช ้Thinner 30% 

1. Nax O-de Thinner ใชส้าํหรับความชื�น > 40% 
2. Nax O-de Hi-Temp Thinner ใชส้าํหรับอุณหภมิู > 40 °C 
3. Nax O-de Thinner for Low humidity ใชส้าํหรับความชื�น < 40% 
โดยทั!วไปจะใชทิ้นเนอร์ Nax O-de Thinner ในอุณหภมิูปกติ แต่ถา้หากใน
สภาวะการพน่สีที!มีอุณหภมิูสูงเกินกวา่ 40 °C เป็นเหตุใหสี้เป็นละอองหรือ
ผวิส้มมาก แนะนาํใหใ้ช ้ Nax O-de Hi-Temp Thinner ผสมกบั Nax O-de 
Thinner ประมาณ 5-10% ตามความเหมาะสมในการผสมสี 
 
สภาวะ ความชื�น %สารเจือจาง อตัราส่วนการใชช้นิดของสารเจือจาง 

 

อุณหภูมิตํ!า
กวา่ 30 °C 

< 40 % 30 % Nax O-de Thinner for Low Humidity 

40 – 60 % 30 % Nax O-de Thinner 

>60 % 30 % Nax O-de Thinner 
 

อุณหภูมิ  
30 - 40 °C 

< 40 % 30 % Nax O-de Thinner for Low Humidity 

40 – 60 % 30 % Nax O-de Thinner 

>60 % 30 % Nax O-de Thinner 

 

อุณหภูมิสูง
กวา่ 40°C 

< 40 % 40 % Nax O-de Thinner for Low Humidity 

40 – 60 % 40 % 100% O-de Thinner + 5% High Temp Thinner 

> 60 % 40 % 100% O-de Thinner + 3% High Temp Thinner 
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อายุการใช้งาน
หลังผสมส ี

3 เดือน 

  

สภาวะในการ 

ใช้งาน 

 

ที!อุณหภูมิ 15°C - 38°C ปริมาณความชื�นสัมพทัธ์ 20% to 85% 
(อุณหภูมิที�ต ํ�ากว่าจะทาํให้การแห้งตัวช้าลง) 
 

 

 

 

ความหนืด 
ในการพ่น 
 

 

 

 

 

 
 

ความเหลว(วินาที) ที!อุณหภูมิ 20°C 
Ford Cup # 4 20 - 30 
NK Cup #2 18 - 30 

 

 

 

 

ปืนพ่นสี 

การปรับตั"งปืนพ่นสี 

 

ขนาดของหัวพ่น 

และ แรงดนัลม 

 
ปืนพ่นแบบกาบนทั!วไป            ปืนพน่แบบ HVLP 
ความกวา้งpattern –เปิดหมด     ความกวา้งpattern -เปิดหมด 
ปริมาณสี-เปิด 3 รอบ                 ปริมาณสี-เปิด 3 รอบ 
ขนาดหวัพน่ 1.2 – 1.4 mm        ขนาดหวัพน่ 1.2-1.4 mm 
แรงดนัลม 1.5– 2.0บาร์             ตามคาํแนะนําของผู้ผลติปืน               
 (20-30 psi)             
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การใช้งาน 
 

 
 
 

 

จํานวนเที-ยว 

ในการพ่น 

 

 

 

สีเมทลัลกิและสีมุก  2 1/2 รอบ  :  
• เที!ยวแรก, เที!ยวที!สอง พน่กึ!งเปียก การส่งผา่นสีที!ระดบัความเงา 70-

80%, เป่าลมเพื!อไล่นํ�าจนฟิลม์สีมีลกัษณะดา้น 
• เที!ยวที!สาม พน่โปรยระดบักลาง เพื!อใหเ้กิดการเรียงตวัที!สมํ!าเสมอ 

โดยการยดืระยะห่างในการพ่น, เป่าลมเพื!อไล่นํ� าจนฟิลม์สีแหง้สนิท 
สีโซลดิ สีธรรมดาไม่มบีรอนซ์ 2 - 3 เที!ยว 

- พ่นสองเที!ยวใหก้ลบ โดยซอ้นทบักนัแบบ 2/3 โดยลกัษณะการ
ส่งผา่นปริมาณสี 70–80 %,เป่าลมเพื!อไล่นํ� าจนฟิลม์สีมีลกัษณะดา้น 

- ไมแ่นะนาํใหพ้น่สีมากเกินไป อาจจะทาํใหเ้กิดสีไหลและสีแตก 
การพ่นซ่อมเฉพาะจุด 

พ่นเคลยีร์รองพื"นแบบโปรยบาง ๆ และสมํ!าเสมอโดยซอ้นทบักนั ½ บนผวิ
รองพื�น จาํนวน 2 เที!ยวตอ่กนัไดเ้ลย พื�นที!ในการพน่จะตอ้งกวา้งกวา่พื�นที!
การพ่นเฉพาะจุด พน่สี 2-3 เที!ยว โดยพน่สีใหก้ลบซอ้นทบักนัแบบ 2/3 
(โดยลกัษณะการส่งผา่นปริมาณสี 70–80 %, เป่าลมเพื!อไล่นํ� าจนฟิลม์สีมี
ลกัษณะดา้น ไม่แนะนาํใหพ้น่สีมากเกินไป เนื!องจากจะเกิดปัญหาสีไหล
และสีแตก เป่าลมเพื!อไล่นํ� าจนฟิลม์สีแหง้สนิททั!วทั�งบริเวณที!พน่ซ่อม 
กรณีพ่นสีเพื-อให้บรอนซ์เรียงตวั โดยการใชก้ารควบคุมการพน่ในเที!ยวที!2 
ใหเ้ดินปืนชา้ ๆ และควบคุมระยะห่าง(ลกัษณะความเงาประมาณ 0-10%)  
ถา้การพน่สีเพื!อใหบ้รอนซ์เรียงตวัเที!ยวแรกสมบรูณ์ กไ็ม่จาํเป็นตอ้งพน่
บรอนซ์เรียงตวัเที!ยวที! 2   

 
 
 

ร ะ ย ะ เ ว ล า

แห้งระหว่าง

เที-ยว 

เป่าลมเพื!อไล่นํ� าจนฟิลม์สีแหง้สนิท ทิ�งระยะกอ่นพน่ทบัดว้ย เคลียร์โคท้ 15 
นาที (ระยะเวลานานที!สุด 24 ชม.) 
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เวลาในการ

แห้งตวั 

 

ระยะเวลาการแหง้ตวัของสีนั�นขึ�นอยูก่บัอุณหภูมิ ความชื�น การเป่าลม สีที!
แหง้สนิทฟิลม์สีจะดา้น สามารถทดสอบไดด้ว้ยการใชนิ้�วมือสัมผสั 

 
 

 
 

 
การจดัเกบ็ 

 
• เก็บไวใ้นที!แหง้และเยน็ (หลีกเลี!ยงอุณหภมิูสูงกวา่  40°C) 
• อายกุารใชง้าน สีมุกและสีบรอนซเ์กบ็ได ้24 เดือน สีโซลิดเกบ็ได ้36 เดือนโดยที!ไม่

ทาํการเปิดใชแ้ละ อุณหภูมิ 25° C 
 

 
ขอ้มลู VOC:               Not Applicable 
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การจัดการด้านความปลอดภยั  

 
 

     

โปรดศึกษาเอกสารความปลอดภยั เพื-อดูรายละเอยีด

อนัตรายและการป้องกนัในการใช้งานผลิตภณัฑ์ 

ตัวทําให้แข็งประกอบด้วยสาร โพลไิอโซไซยาเนต ให้

ศึกษาเรื-องความปลอดภยั ข้อควรระวังในการใช้งาน 

ควรสวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัตามคาํแนะนําที-กาํหนดไว้ 

หนา้กาก
กนั

สารเคมี 

แวน่ตา
นิรภยั 

ชุดพน่สี ถุงมือกนั
สารเคมี 

รองเทา้
เซฟตี�  

 

 
 
 

ระวงั 
• สีเป็นสารอนัตรายที!อาจทาํใหเ้กิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ดงันั�นจึงควรปฏิบติัใหส้อดคลอ้ง

กบัขอ้แนะนาํในการใชง้าน 

• พื�นที!ปฏิบติังานควรตอ้งมีระบบระบายอากาศและระบบป้องกนัเพลิงที!ดี 

• ระหวา่งปฏิบติังาน ควรสวนใส่เครื!องป้องกนัส่วนบุคคลเช่น หนา้กากป้องกนัสารระเหยอินทรีย,์ ถุงมือ
ป้องกนัตวัทาํละลาย, รองเทา้เซฟตี� , เสื�อผา้ป้องกนั และไมลื่มที!จะทาํความสะอาดหลงัปฏิบติังาน 

• ในกรณีที!สารสมัผสัดวงตา หรือผิวหนงั สัมผสักบัสีและทินเนอร์ ให้ลา้งออกดว้ยนํ�าจาํนวนมาก 

• ภาชนะจะตอ้งบรรจุปิดแน่นและจดัเก็บในสถานที!เยน็และมีระบบระบายอากาศที!ดี 

• เกบ็ใหห่้างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / เด็ก  
 
 
 
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ-มเติม:แผนกบริการเทคนิค,ส่วนงานสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษทั นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จํากัด 


