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คุณลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
 
NAX PREMILA 7000 (ระบบสี 2K ไม่มีบรอนซ์) เป็นสีอะครีลิค 2K ระบบขั้นตอนเดียว ใชส้ าหรับพน่
ซ่อมรถยนตท่ี์ตอ้งการความเงางามเป็นพิเศษ 
 
 

 
 

 
คุณสมบัติของสี 

 
 แหง้ตวัเร็ว 
 ใหค้วามเงางามสูง 
 เน้ือมาก พ่นมิดง่าย 
 ทนทานต่อสภาวะอากาศ และสารเคมีไดดี้ 

   
 
 

 

 
การเตรียมพืน้ผวิ 

 
 ผวิสีท่ีจะพ่นเคลียร์ทบัหนา้จะตอ้งสะอาดและแหง้ปราศจากฝุ่ นละออง

คราบไขมนัและส่ิงสกปรกอยา่งอ่ืน 
ใหข้จดัคราบไขมนัและท าความสะอาดพื้นผวิดว้ย น ้ายา Nax Silicone 
Off #101 เช็ดท าความสะอาดก่อนพ่นสี   
ก่อนพ่นสีใหข้ดัสีรองพื้นดว้ยกระดาษทรายเบอร์ 400-600 (ขดัแหง้ดว้ย
เคร่ือง) หรือเบอร์ 800-1000 (ขดัน ้าดว้ยมือ) 
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แนะน ำกำรใช้งำน 
 

 

 

 
อตัราส่วนผสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเลือกใช้ทนิ
เนอร์ 
 

 
การใช้งานทัว่ไป (โดยปริมาตร) ระบบมาตรฐาน ระบบแห้งเร็ว 

NAX PREMILA 7000 4 4 
NAX PREMILA 410 2K Hardener 1 - 
NAX PREMILA 412 RP 2K Hardener       - 1 
Thinner 1 - 2 1 - 2 

 
ส าหรับช้ินส่วนพลาสตกิให้ผสมน า้ยายืดหยุ่น (โดยปริมาตร) ระบบมาตรฐาน ระบบแห้งเร็ว 

NAX PREMILA 7000                              4 4 
NAX SOFTENER 0.5 0.5 
NAX PREMILA 410 2K 1 - 
NAX PREMILA 412 RP 2K Hardener - 1 
Thinner   1 - 2 1 - 2 

 
1. NAX PREMILA # 20 Medium Thinner 
2. NAX PREMILA # 30 Slow Thinner 
โดยทัว่ไปจะใชทิ้นเนอร์ Nax Premila # 20 Medium Thinner แต่ถา้หากใน
สภาวะการพ่นสีท่ีมีอุณหภูมิเกินกวา่ 32 C เป็นเหตุใหสี้เป็นละออง หรือผวิส้ม
มาก แนะน าใหใ้ช ้Nax Premila # 30 Slow Thinner ผสมร่วมกบั Nax Premila  # 
20 Medium Thinner ประมาณ 10-30 % ตามความเหมาะสมในการผสมสี 

อายกุารใช้งาน 4 ชัว่โมงท่ี 30°C หลงัผสม Hardener ระบบมาตราฐาน 
3 ชัว่โมงท่ี 30°C หลงัผสม Hardener ระบบแหง้เร็ว 
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สภำวะในกำร 

ใช้งำน 

 

ท่ีอุณภูมิ 15°C - 38°C ปริมาณความช้ืนสัมพทัธ ์20% to 85% 
(อุณหภมิูท่ีต ำ่กว่ำจะท ำให้กำรแห้งตัวช้ำลง) 
 

 
ความหนืด 
ในการพ่น 
 

 

ความเหลว(วนิาที) ท่ีอุณหภูมิ 30°C 
NK # 2 12 - 14 
Ford Cup # 4 15 - 17 

 

 

 

ปืนพ่นสี 
การปรับตั้งปืนพ่นสี 
ขนาดของหัวพ่น 
และ แรงดันลม 

ปืนพ่นแบบกาบนทัว่ไป 
ความกวา้งpattern –เปิดหมด  ปริมาณสี-เปิด 3 รอบ 
1.3 – 1.5 mm 
3.0-4.0 kg/cm2 

 

 

กำรใช้งำน 
 

 
 
 

 

จ านวนเทีย่ว 
ในการพ่น 
 
 
 

2-3เท่ียว 
 เท่ียวแรก พ่นก่ึงเปียก 
 เท่ียวท่ีสองและสาม พ่นอดัฉ ่า 

o แนะน าท่ีความหนาฟิลม์ 40 ถึง  60 ไมโครเมตร 
o ลา้งปืนพ่นทนัทีหลงัจากการใชง้าน 

 
 
 

ร ะ ย ะ เ ว ล า
แห้งระหว่าง
เทีย่ว 
 
 

 
 ระบบมาตราฐาน ระบบแหง้เรว็ 

ท้ิงช่วงระหวา่งเท่ียว 

@ 30°C / 60% ความชืน้สมัพทัธ ์

5-10 นาท ี 5-10 นาท ี

 
 ท้ิงช่วงก่อนอบ ท่ีอุณหภูมิ 60°C  0 ถึง 10 นาที 
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* เวลำในกำรแห้งนั้นขึน้อยู่กบักำรไหลเวยีนของลมและอุณหภมิูใน
ห้องพ่น * 

 

 
 
 

เวลาในการ
แห้งตัว 
 

เวลาท่ีในการแหง้ก่อนการอบ 10 นาที 
เวลาในการแหง้ตวันั้นข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิในขณะท่ีท าการพ่น 
เวลาท่ีใชใ้นการอบข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีหอ้งอบสีสามารถตั้งอุณหภูมิได ้
60°C 
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เวลาในการ
แห้งตัว 
 
 
 
 

 
ระบบมาตราฐานแห้งในอากาศ(30°C) ระบบมาตราฐาน ระบบแห้งเร็ว 

แห้งฝุ่นไม่จับ 
แห้งประกอบได้ 
แห้งติดกระดาษกาวได้ 
แห้งขดัเงาได้ 

8 – 10 นาที 
3 ชัว่โมง 

>6 ชัว่โมง 
>8 ชัว่โมง 

6 - 8 นาที 
3 ชัว่โมง 

>5 ชัว่โมง 
>6 ชัว่โมง 

 
อบ 60°C X 30 นาท ี ระบบมาตราฐาน ระบบแห้งเร็ว 

แห้งฝุ่นไม่จับ 
แห้งประกอบได้ 
แห้งติดกระดาษกาวได้ 
แห้งขดัเงาได้ 

เซ็ตก่อนอบ 5-10นาท ี

2 ชัว่โมง 
>4 ชัว่โมง 
>6 ชัว่โมง 

 

เซ็ตก่อนอบ 5-10นาท ี

1/2 ชัว่โมง 
>2 ชัว่โมง 
>3 ชัว่โมง 

 

 เวลาในการ
พ่นทบัซ ้า 

การพ่นทบัซ ้ าตวัเคลียร์เองสามารถท าไดท้นัทีท่ีแหง้ตวัแลว้ 
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กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภยั 

 
 

 

     

โปรดศึกษาเอกสารความปลอดภยั เพ่ือดูรายละเอยีด
อนัตรายและการป้องกนัในการใช้งานผลติภณัฑ์ 
ตวัท าให้แข็งประกอบด้วยสาร โพลไิอโซไซยาเนต ให้
ศึกษาเร่ืองความปลอดภัย ข้อควรระวงัในการใช้งาน 
ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัตามค าแนะน าทีก่ าหนดไว้ 

หนา้กาก
กนั

สารเคมี 

แวน่ตา
นิรภยั 

ชุดพ่นสี ถุงมือกนั
สารเคมี 

รองเทา้
เซฟต้ี 

 

 
 

ค าสัญญาณ : อนัตราย 
· ของเหลวและไอระเหยไวไฟ 
· เป็นอนัตรายเม่ือหายใจเขา้ไป (ไอ) 
· ระคายเคืองต่อผวิหนงัมาก 
· ท าอนัตรายต่ออวยัวะ เม่ือรับสัมผสัเป็นเวลานาน หรือรับสัมผสัซ ้ า 
· เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตในน ้า 
 
ขอ้ควรระวงั 
· เก็บใหห่้างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – หา้มสูบบุหร่ี 
· หลีกเล่ียงการหายใจเอาฝุ่ น/ ฟูม/ ก๊าซ/ ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย 
· ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า / อุปกรณ์ระบายอากาศ / หลอดไฟ ท่ีป้องกนัการระเบิด 
· สวมถุงมือป้องกนั 
· หากสัมผสัผวิหนงั: ลา้งดว้ยสบู่และน ้าปริมาณมาก 
·ใหข้อค าปรึกษาจากแพทย/์พบแพทย ์หากรู้สึกไม่สบาย 
· หลีกเล่ียงการปล่อยสารสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
· ก าจดัสาร/ภาชนะบรรจุใหส้อดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน/ระดบัภูมิภาค/ระดบัประเทศ/นานาชาติ 
สอบถามข้อมูลเพิม่เติม: แผนกบริการเทคนิค,ส่วนงานสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จ ากดั 


