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คุณลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
 
NAX PREMILA 9600 CLEAR 2K EXTRA
ยรีูเทนคุณภาพสูง ใชส้าํหรับพน่ทบับนสีบรอนซ์
งามเป็นพิเศษ สามารถพน่แบบทั6งบาน
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• 

• 
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NAX PREMILA 9600 CLEAR 2K EXTRA-SOLID 2:1 เป็นเคลียร์เคลือบเงารถยนตช์นิด
ใชส้าํหรับพน่ทบับนสีบรอนซ์ หรือสีมุกในงานพน่ซ่อมรถยนตที์Aตอ้งการความเงา

สามารถพน่แบบทั6งบาน หรือ แบบเฉพาะจุด 

 
 เนื6อสีมาก ใหค้วามเงางามเป็นพิเศษ 
 แหง้ตวัเร็ว ประหยดัเวลา 
 สามารถพน่ทบัไดบ้นสีไนโตร, อะครีลิค,หรือยรีูเทนไดดี้
 ทนทานต่อสารเคมีต่างๆ และแสงยวูไีดดี้  
 

 
 ผวิสีทีAจะพน่เคลียร์ทบัหนา้ จะตอ้งสะอาดและแหง้
คราบไขมนั และสิAงสกปรกอยา่งอืAน 

ข้อมูลทางเทคนิค 
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เป็นเคลียร์เคลือบเงารถยนตช์นิด 2K อะครีลิค
หรือสีมุกในงานพน่ซ่อมรถยนตที์Aตอ้งการความเงา

หรือยรีูเทนไดดี้ 

จะตอ้งสะอาดและแหง้ ปราศจากฝุ่ นละออง 
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แนะนําการใช้งาน 

 

 

 

อตัราส่วนผสม สําหรับการใช้งานทั0วไป

NAX PREMILA 9
NAX PREMILA 21
NAX PREMILA 2K 210 RP Hardener Rapid             
NAX PREMILA 
สําหรับ

NAX PREMILA 9600 Clear 2K Hi
NAX SOFTENER 
NAX PREMILA 210 2K Hardener
NAX PREMILA 2K 210 RP Hardener Rapid             
NAX PREMILA 
  

อายกุารใช้งาน
หลังผสม

Hardener 

4 ชัAวโมง
1.5 ชัAวโมง
 
 

  

  

สภาวะในการ 

ใช้งาน 

 

ทีAอุณภูมิ
(อุณหภมิูที�ต ํ�ากว่าจะทาํให้การแห้งตัวช้าลง
 

 
ความหนืด 
ในการพ่น 
 

 

ความเหลว
NK # 2
Ford Cup # 4
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สําหรับการใช้งานทั0วไป                                    ระบบมาตรฐาน   ระบบแห้งเร็ว
PREMILA 9600 Clear 2K Hi-Solid 2:1         2    

X PREMILA 210 2K Hardener                          1    
NAX PREMILA 2K 210 RP Hardener Rapid             
NAX PREMILA 500 Standard Thinner                   0 
สําหรับชิ�นส่วนพลาสติก                                 ระบบมาตรฐาน   ระบบแห้งเร็ว

PREMILA 9600 Clear 2K Hi-Solid 2:1         2    
X SOFTENER (นํ6ายายดืหยุน่)                          0.5    
X PREMILA 210 2K Hardener                          1    

NAX PREMILA 2K 210 RP Hardener Rapid             
NAX PREMILA 500 Standard Thinner                   0 

ชัAวโมง ทีA  30°C ในกรณีทีAใช ้NAX PREMILA 210 2K Hardener
ชัAวโมง ทีA  30°C ในกรณีทีAใช ้NAX PREMILA 2K 210 RP Hardener Rapid

ทีAอุณภูมิ 15°C - 38°C ปริมาณความชื6นสัมพทัธ ์20% to 85%
อุณหภมิูที�ต ํ�ากว่าจะทาํให้การแห้งตัวช้าลง) 

ความเหลว(วนิาที) ทีAอุณหภูมิ 25°C 
NK # 2 12 - 14 
Ford Cup # 4 15 - 17 
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ระบบมาตรฐาน   ระบบแห้งเร็ว 
Solid 2:1         2    ส่วน            2    ส่วน 

1    ส่วน                - 
NAX PREMILA 2K 210 RP Hardener Rapid             -                    1    ส่วน 

Standard Thinner                   0 -10 %             0 -10 %   
ระบบมาตรฐาน   ระบบแห้งเร็ว 

2    ส่วน           2    ส่วน 
0.5    ส่วน        0.5    ส่วน 
1    ส่วน                - 

NAX PREMILA 2K 210 RP Hardener Rapid             -                    1    ส่วน 
Standard Thinner                   0 -10 %             0 -10 %   

X PREMILA 210 2K Hardener 
X PREMILA 2K 210 RP Hardener Rapid 

20% to 85% 
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ปืนพ่นสี 

การปรับตั�งปืนพ่นสี

ขนาดของหัวพ่น 

และ แรงดันลม 

 
 

การใช้งาน 
 

 
 
 

 

จํานวนเที0ยว 

ในการพ่น 

 

 

 

2 เทีAยว

 
 
 

ร ะ ย ะ เ ว ล า

แห้งระหว่าง

เที0ยว 

 

 
 

 
 
 

เวลาในการ

แห้งตัว 

 

เวลาทีAในการแหง้ก่อนการอบ
เวลาในการแหง้ตวันั6นขึ6นอยูก่บัอุณหภูมิ
เวลาทีAใชใ้นการอบขึ6นอยูก่บั
60°C
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การปรับตั�งปืนพ่นสี 

ปืนพน่แบบกาบนทัAวไป             
ความกวา้ง pattern –เปิดหมด  ปริมาณสี-
1.3 – 1.5 mm         
3.0 - 4.0 kg/cm2             

เทีAยว 
• เทีAยวแรก พน่กึAงเปียก 
• เทีAยวทีAสอง พน่อดัฉํAา 

o แนะนาํทีAความหนาฟิลม์   40 ถึง  6
o ลา้งปืนพน่ทนัทีหลงัจากการใชง้าน

• ทิ6งช่วงระหวา่งเทีAยว ใชเ้วลา 5 – 10 นาที ทีAอุณหภูมิ
สัมพทัธ์ 60% 

• ทิ6งช่วงก่อนอบ ทีAอุณหภูมิ 60°C - 0 ถึง 10 
* เวลาในการแห้งนั นขึ นอยู่กบัการไหลเวียน
ห้องพ่น * 

เวลาทีAในการแหง้ก่อนการอบ 10 นาที  
เวลาในการแหง้ตวันั6นขึ6นอยูก่บัอุณหภูมิในขณะทีAทาํการพน่
เวลาทีAใชใ้นการอบขึ6นอยูก่บัระยะเวลาทีAหอ้งอบสีสามารถตั6ง
60°C 
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-เปิด 3 รอบ                 

 

60 ไมโครเมตร 
ลา้งปืนพน่ทนัทีหลงัจากการใชง้าน 

นาที ทีAอุณหภูมิ 30°C ความชื6น

10 นาที 
การไหลเวียนของลมและอุณหภมิูใน

ทีAทาํการพน่ 
เวลาทีAหอ้งอบสีสามารถตั6งอุณหภูมิได ้
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เวลาในการ

แห้งตัว 
 

 
สภาวะการแห้งโดยอากาศ

แหง้ทีAผวิ
แหง้แขง็
แหง้พน่ซ่อมได้
แหง้เพืAอการขดัเงา
* ความชื นสัมพัทธ์ 
 

สภาวะการแห้งโดย

60 ºC X 30 

แหง้สามารถขดัเงาได้
 
สภาวะการแห้งโดย

อินฟราเรด 
แหง้สามารถขดัเงาได้
 
 

 

 เวลาในการ

พ่นทบัซํ�า 

การพน่ทบัซํ6 าตวัเคลียร์เองสามารถทาํไดท้นัทีทีAแหง้ตวัแลว้
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สภาวะการแห้งโดยอากาศ         210 2K Hardener     210 Hardener Rapid
แหง้ทีAผวิ      20 นาที      

แขง็       8 ชัAวโมง        

พน่ซ่อมได ้    >1 ชัAวโมง           
แหง้เพืAอการขดัเงา    >6 ชัAวโมง            
ความชื นสัมพัทธ์ 60 %  อุณหภมิูประมาณ 30 °C* 

สภาวะการแห้งโดยการอบ 
60 ºC X 30 นาที  

สามารถขดัเงาได ้ 2 ชัAวโมง                          ทนัที

สภาวะการแห้งโดยการอบด้วยอนิฟราเรด 
อินฟราเรด 60 ºC X 80 ซม.  

สามารถขดัเงาได ้ 40 นาที                           

การพน่ทบัซํ6 าตวัเคลียร์เองสามารถทาํไดท้นัทีทีAแหง้ตวัแลว้
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210 2K Hardener     210 Hardener Rapid 

        10 นาที  
       2 ชัAวโมง  
          1 ชัAวโมง  
          2 ชัAวโมง  
 

  

ชัAวโมง                          ทนัที 

นาที                           20 นาที 

การพน่ทบัซํ6 าตวัเคลียร์เองสามารถทาํไดท้นัทีทีAแหง้ตวัแลว้ 
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การจัดการด้านความปลอดภยั

 
 

  

หนา้กาก
กนั

สารเคมี 

แวน่ตา
นิรภยั 

 

 

ระวงั 
• ของเหลวและไอระเหยไวไฟ 

• เป็นอนัตรายเมืAอกลืนกิน  

• เป็นพิษเมืAอหายใจเขา้ไป (ไอระเหย

• ระคายเคืองต่อผวิหนงัมาก 

• ระคายเคืองต่อดวงตาอยา่งรุนแรง

• เป็นอนัตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง

• เป็นพิษต่อสิAงมีชีวิตในนํ6า 

• เกบ็ในภาชนะทีAปิดสนิท  

• เกบ็ใหห่้างจากความร้อน / ประกายไฟ 

• ปิดภาชนะบรรจุใหแ้น่น   

• หา้มใหส้ารสัมผสัดวงตา ผวิหนงั

• หลีกเลีAยงการรัAวไหลสู่สิAงแวดลอ้ม 

• สวมถุงมือป้องกนั / ชุดป้องกนั 

• หากหายใจเขา้ไป :ถา้หายใจลาํบาก ใหเ้คลืAอนยา้ยผูป่้ว

• หากเขา้ดวงตา :ลา้งดว้ยนํ6าเป็นเวลาหลายๆนาที ใหถ้อดคอน แทคเลนส์ออก 
สอบถามข้อมูลเพิ0มเติม:แผนกบริการเทคนิค
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านความปลอดภยั  

   

โปรดศึกษาเอกสารความปลอดภยั เพื0อดูรายละเอยี

อนัตรายและการป้องกนัในการใช้งานผลติภณัฑ์

ตวัทาํให้แข็งประกอบด้วยสาร โพลไิอโซไซยา

ศึกษาเรื0องความปลอดภัย 

ควรสวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัตามคาํแนะนําที0กาํหนดไว้

ชุดพน่สี ถุงมือกนั
สารเคมี 

รองเทา้
เซฟตี6  

 

 

ไอระเหย)  

ระคายเคืองต่อดวงตาอยา่งรุนแรง 

อนัตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง และ การหายใจติดขดั เมืAอรับสัมผสัเป็นเวลานาน หรือรับสัมผสัซํ6 า

ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื6นผวิทีAร้อน หา้มสูบบุหรีA   

  

ตา ผวิหนงั และ เสื6อผา้    

หลีกเลีAยงการรัAวไหลสู่สิAงแวดลอ้ม  

องกนั / อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา / อุปกรณ์ป้องกนัหนา้  

ถา้หายใจลาํบาก ใหเ้คลืAอนยา้ยผูป่้วยไปสู่ทีAมีอากาศบริสุทธิp  และ

ลา้งดว้ยนํ6าเป็นเวลาหลายๆนาที ใหถ้อดคอน แทคเลนส์ออก ถา้ทาํไดง่้าย ใหล้า้งตาต่อไป 
แผนกบริการเทคนิค,ส่วนงานสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ 
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Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd., 

101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT 
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG, 

SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND  

สารความปลอดภยั เพื0อดูรายละเอยีด

อนัตรายและการป้องกนัในการใช้งานผลติภณัฑ์ 

ตวัทาํให้แข็งประกอบด้วยสาร โพลไิอโซไซยาเนต ให้

ศึกษาเรื0องความปลอดภัย ข้อควรระวงัในการใช้งาน 

ควรสวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัตามคาํแนะนําที0กาํหนดไว้ 

เมืAอรับสัมผสัเป็นเวลานาน หรือรับสัมผสัซํ6 า 

  

ยไปสู่ทีAมีอากาศบริสุทธิp  และในทา่ทีAหายใจสะดวก  

ทาํไดง่้าย ใหล้า้งตาต่อไป  
ส่วนงานสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จํากดั 


