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คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
NAX Crystal 9905 Mirror Image Clear 2K 2:1 เป็ นเคลียร์พ่นรถยนตืเนื้อเข้มข้น จากนวัตกรรมใหม่ดว้ ย
เทคโนโลยี CyGlaz ของนิปปอนเพนต์ ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ให้ฟิล์มมีความแข็งแรงและยืดหยุน่ สู ง
ป้องกันรอยขีดข่วนจากการล้างรถประจ สามารถทนสารเคมีได้ดีเยีย่ ขม เช่น ฝนกรด มูลนก และอื่นๆ
ฟิ ล์มสี มีความคงทน สามารถคงความเงาได้ยาวนาน
คุณสมบัติของสี

 เป็ นเคลียร์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ป้ องกันรอยขีดข่วนได้ดี
 สามารถใช้ในการซ่ อมแซมสี รถยนต์ได้ทุกชนิด ทั้ง OEM และพ่นซ่ อม

ระบบสี ทแี่ นะนา

 สี เบสโค้ท Nax Premila 8000 series

(หลังจากสีแห้ งแล้ วเป็ นเวลา 10 นาที ที่อุณภูมิ30OC)

การเตรียมพืน้ ผิว

 ต้องทาความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบและฝุ่ นเกาะ
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แนะนาการใช้ งาน
อัตราส่ วนผสม 2 ต่อ 1
100 ส่ วนโดยปริ มาตร-NAX CRYSTAL 9905 Mirror Image CLEAR
50 ส่ วนโดยปริ มาตร -NAX CRYSTAL 905 2K HARDENER
ทินเนอร์-ไม่ตอ้ งใช้(ถ้ าจาเป็ นแนะนาทินเนอร์ Nax Premila # 20 Medium
Thinner หรื อ Nax Premila # 40 Super Slow Thinner ผสมไม่ เกิน 5%)
3.0 ชัว่ โมง ที่ 25°C
อายุการใช้ งานหลัง
2.0 ชัว่ โมง ที่ 30°C
ผสม Hardener
6 ตารางเมตร ต่อลิตร ที่ ความหนาของฟิ ล์มเมื่อแห้ง 60 ไมโครเมตร(พ่น 2
เที่ยว)

พืน้ ทีก่ ารพ่น
โดยประมาณ
สภาวะในการ
ใช้ งาน

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

ความหนืด
ในการพ่น
ปื นพ่นสี
การปรับตั้งปื นพ่นสี
ขนาดของหัวพ่นและ
แรงดันลม

ความเหลว
ที่อุณหภูมิ20°C ที่อุณหภูมิ30°C ที่อุณหภูมิ 35°C
(วินาที)
Ford Cup # 4
17 - 18
16 - 17
14 -15
ปื นพ่นแบบกาบนทัว่ ไป
ความกว้างpattern –เปิ ดหมด
ปริ มาณสี -เปิ ด 2 - 3 รอบ

ปื นพ่นแบบ HVLP
ความกว้าง pattern –เปิ ดหมด
ปริ มาณสี -เปิ ด 3 รอบ

ขนาดหัวพ่น1.3 – 1.4 mm
แรงดันลม 1.5– 2.0บาร์ (20-30 psi)

ขนาดหัวพ่น 1.3 mm
แรงดันลม2.0บาร์ (แรงดันทีป่ ื พ่นสี 0.7 บาร์ )
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การใช้ งาน
จานวนเทีย่ ว 2 รอบ
 เที่ยวแรก พ่นกึ่งเปี ยก
ในการพ่น
 เที่ยวที่สอง พ่นอัดฉ่ า
o แนะนาที่ความหนาฟิ ล์ม 40ถึง 60 ไมโครเมตร
o ล้างปื นพ่นทันทีหลังจากการใช้งาน
ระยะเวลา
แห้ ง ระหว่ า ง
เทีย่ ว

เวลาในการ
แห้ งตัว

 ทิ้งช่วงระหว่างเที่ยว ใช้เวลา5– 10นาที ที่อุณหภูมิ30°Cความชื้น

สัมพัทธ์ 60%
 ทิ้งช่วงก่อนอบ ที่อุณหภูมิ 60°C-0 5ถึง 10 นาที
* เวลาในการแห้ งนั้นขึน้ อยู่กบั การไหลเวียนของลมและอุณหภูมิใน
ห้ องพ่ น *
เวลาที่ในการแห้งก่อนการอบ 0-10 นาที
เวลาในการแห้งตัวนั้นขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิในขณะที่ทาการพ่น
เวลาที่ใช้ในการอบขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาที่หอ้ งอบสี สามารถตั้งอุณหภูมิได้
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.

3/7

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 คริ สตอล 9905

ข้ อมูลทางเทคนิค

มิลเลอร์ อิมเมจ เคลียร์ 2K 2: 1

Version 3, 11/2017

Automotive System

เวลาในการ
แห้ งตัว

Technology

สภาวะการแห้ งโดยอากาศ(ไม่ อบ)
อุณหภูมิบรรยากาศ

ที่อุณหภูมิ
20°C
90 นาที
6-8 ชม.
~10 ชม.

แห้งฝุ่ นไม่เกาะ
แห้งสามารถจับได้
แห้งเพื่อการขัดเงา

ที่อุณหภูมิ
30°C
45นาที
4-5 ชม.
~5 ชม.

*ความชื ้นสัมพัทธ์ 60%
สภาวะการแห้ งโดยการอบ
60°C X 30 นาที
แห้งฝุ่ นไม่เกาะ
แห้งสามารถจับได้
แห้งสามารถขัดเงาได้

ทันทีหลังอบ
หลังอบและปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิปกติ
ได้ทนั ที*
หลังอบและปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิปกติ
อย่างน้อย 2 ชม.

*30°C/60% R.H.
ถ้ าอุณหภูมิของบรรยากาศตา่ กว่ า 20oC แนะนาให้ ทาการอบให้ แงที่อุณหภูมิ 60 oC เป็ น
เวลา 45-60 นาที

เวลาในการ
พ่นทับซ้า

การพ่นทับซ้ าตัวเคลียร์เองสามารถทาได้ทนั ทีที่แห้งตัวแล้ว
หากพ่นทิง้ ไว้เกิน 24 ชม. ต้องทาการขัดด้วยกระดาษทราย P500 (แบบแห้ง)
หรื อ P800 (แบบเปี ยก) เพื่อทาการยึดเกาะที่ดีของสี
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เงา
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การทาความสะอาดและขัดเงาสามารถทาได้เมื่อสี แห้งโดยสมบูรณ์แล้ว
 ขัดด้วยกระดาษทรายแบบเปี ยก P1500 หรื อละเอียดกว่าด้วยน้ าสบู่แล้ว
เป่ าให้แห้ง
 ขัดแห้งด้วยเครื่ องขัดกระดาษทรายเบอร์ P3000 เพื่อหลีกเลี่ยงรอยของ
กระดาษทรายและลบรอยผิวส้ม(แนะนาที่ความเร็ วรอบ 1500 รอบต่อ
นาที)
 ยาขัด ใช้ยาขัดหยาบและขัดด้วยผ้าขนแกะ ปรับความเร้วรอบเครื่ อง
1400-2000 รอบต่อนาที
 ขัดเงา ให้ใช้ ยาขัดเงามาตรฐานทัว่ ไป โดยใช้โฟมขัดปรับความเร็ วรอบ
เครื่ อง 1400-2000 รอบต่อนาที
 ขัดคราบฝุ่ นทุกอย่างออกอีกครั้งด้วยผ้าชามัว
*แนะนายาขัด 3M Finesse-it SRC เพื่อผลที่ดีกว่ า โดยเฉพาะเมื่อขัดหลังทิง้ ไว้
เป็ นเวลา 48 ชม.แล้ ว
ข้อแนะนา :





สามารถเริ่ มการขัดเงาได้หลังจากที่อุณหภูมิของชิ้นงานลดลงแล้ว 2 ชม.หลังอบ
การขัดเงาควรไม่เกิน 48 ชม. หลังจากการพ่น เพราะจะทาให้ขดั เงาได้ยาก
การขัดเงาแนะนาให้ใช้เครื่ องขัดหรื อขัดมือก็ได้ถา้ ไม่มี
แนกซ์ คริ สตอล 9905 มิลเลอร์ อิมเมจ เคลียร์มีความแข็งแรงและมีคุณสมบัติ
ป้ องกันรอยขีดข่วน การขัดเงาจึงควรทาตามวิธีการที่แนะนาไว้ขา้ งต้น

 หากต้องการข้อมูลเพิม่ เติมสามารถสอบถามข้อมูลได้จากแผนกบริ การเทคนิคสี
พ่นซ่อมรถยนต์ บริ ษทั นิปปอนเพนต์(ประเทศไทย) จากัด
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 เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น(หลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูงกว่า 40oC)
 อายุการเก็บ(ส่ วนผสมหลัก ~24 เดือน,ฮาร์ดเดนเนอร์ ~12 เดือนโดยที่ไม่ทาการเปิ ดใช้ที่
อุณหภูมิ 25o C
 สาหรับการพ่นเพื่อซ่อมแซม ควรทาการขัดเพื่อทาการยึดเกาะที่ดี

VOC ที่บรรจุ(กรัมต่อลิตร)
VOC ที่พร้อมใช้(กรัมต่อลิตร)
น้ าหนักเนื้ อสี พร้อมใช้
น้ าหนักปริ มาตรพร้อมใช้

= 480 g/L
= 480 g/L
= 52%
= 47%
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การจัดการด้ านความปลอดภัย

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 : ระวัง
 ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
 ระคายเคืองต่อดวงตาเล็กน้อย
 ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย
 อาจทาอันตรายต่ออวัยวะเมื่อรับสัมผัสเป็ นเวลานาน หรื อรับสัมผัสซ้ า
 เป็ นอันตรายต่อสิ่ งมีชีวติ ในน้ า
ข้อควรระวัง
 เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่
 ล้างมือ, ล้างปาก และอวัยวะอื่นๆหลังจากใช้ให้ทวั่
 หากเกิดระคายเคืองผิวหนังขึ้นให้ขอคาปรึ กษาจากแพทย์/พบแพทย์
 ให้ขอคาปรึ กษาจากแพทย์/พบแพทย์ หากรู ้สึกไม่สบาย
 หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม
 กาจัดสาร/ภาชนะบรรจุให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของท้องถิ่น/ระดับภูมิภาค/ระดับประเทศ/นานาชาติ

สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม:แผนกบริการเทคนิค,ส่ วนงานสี พ่นซ่ อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จากัด
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