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คุณลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

แนกซ์ 2800เอชพี 2K วโีลซิตี�  ไพรเมอร์

ตวัเป็นเยี�ยม เหมาะสาํหรับงาน “ซ่อมด่วน
ขดักระดาษทรายไดภ้ายใน 15 นาที ที�อุณหภูมิปกติโดยไม่ตอ้งอบ 
พลงังานและเวลา  
 

 

 

คุณสมบัติของสี • 

• 

• 

• 

• 

 
 เหมาะสําหรับ

พ่นทบับน 
• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

การเตรียมพื"นผวิ • 
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วโีลซิตี�  ไพรเมอร์ เป็นสีรองพื�น 2เค อครีลิค ยรีูเทน มีความยดืหยุน่สูง
ซ่อมด่วน” ในงานพน่ซ่อมสีรถยนตใ์หคุ้ณสมบติัพิเศษแหง้เร็ว สามารถ

นาที ที�อุณหภูมิปกติโดยไม่ตอ้งอบ (25 – 30 C) ทาํใหส้ามารถประหยดั

 

 สีรองพื�น 2เค แบบแหง้ขดัไดภ้ายใน 15 นาทีหลงัพน่

 ใหเ้นื�อสีมาก ไม่ดูดสีทบัหนา้ 

 กลบรอยไดดี้ พน่มิดง่าย 

 ยดึเกาะโลหะและสีรถยนตไ์ดดี้ 

 เหมาะสาํหรับงานพน่ซ่อมเฉพาะจุด หรือพน่ทั�งบาน 

 เหลก็ที�ไดรั้บการเตรียมพื�นผวิที�เหมาะสม 

 สีรถยนตจ์ากโรงงาน 

 สีพน่ซ่อม 

 สีโป๊ว และอุดรอย 

 พลาสติก ประเภท เอบีเอส  
 
 

 พื�นผวิก่อนพน่สีรองพื�นจะตอ้งแหง้และสะอาด ปราศจากฝุ่ น คราบสนิม 
คราบไขมนั และสิ�งสกปรกต่าง ๆ ใหข้จดัคราบไขมนัและทาํความ
สะอาดพื�นผวิดว้ยนํ�ายาแน็กซ์ ซิลิโคน อ๊อฟ 
ใหท้ั�วก่อนพน่สีรองพื�น ก่อนพน่รองพื�นใหข้ดัสีเก่าดว้ยกระดาษ
เบอร์240-320(ขดัแหง้ดว้ยเครื�อง) หรือเบอร์400
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มีความยดืหยุน่สูง และมีการกลบ
ในงานพน่ซ่อมสีรถยนตใ์หคุ้ณสมบติัพิเศษแหง้เร็ว สามารถ

ทาํใหส้ามารถประหยดั

นาทีหลงัพน่ 

เหมาะสาํหรับงานพน่ซ่อมเฉพาะจุด หรือพน่ทั�งบาน 1 ชิ�นงาน 

พื�นผวิก่อนพน่สีรองพื�นจะตอ้งแหง้และสะอาด ปราศจากฝุ่ น คราบสนิม 
คราบไขมนั และสิ�งสกปรกต่าง ๆ ใหข้จดัคราบไขมนัและทาํความ
สะอาดพื�นผวิดว้ยนํ�ายาแน็กซ์ ซิลิโคน อ๊อฟ #101 เช็ดทาํความสะอาด
ใหท้ั�วก่อนพน่สีรองพื�น ก่อนพน่รองพื�นใหข้ดัสีเก่าดว้ยกระดาษทราย

400-600 (ขดันํ�าดว้ยมือ) 
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คาํแนะนําการใช้งาน 
 

 
 

 

อตัราส่วนผสม 

 
2 : 2 : 1

100   ส่วนโดยปริมาตร      
100   ส่วนโดยปริมาตร
*** ต้อง
50     ส่วนโดยปริมาตร
  
 
 

                                 

 
 แนกซ์ 2800
           2 

 

 

    ผสมให้เข้ากนัดีก่อนผสมฮาร์ดเดนเนอร์

อายกุารใช้งาน 

หลงัผสมเสร็จ 
15 นาที
15 นาที  ที� 
10 นาที  ที� 
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1     โดยปริมาตร 
ส่วนโดยปริมาตร      –      แนกซ์ 2800เอชพี 2K วโีลซิตี�  ไพรเมอร์
ส่วนโดยปริมาตร      –      แนกซ ์580 วโีลซิตี�  รีดิวเซอร์

ต้องผสม Primer กบั Reducer ให้เข้ากนัดีก่อนผสมฮาร์ดเดนเนอร์

ส่วนโดยปริมาตร        -    แนกซ์ 280เอชพ ี2K วโีลซิตี�  ฮาร์ดเดนเนอร์

                                 +                                          + 

2800เอชพี 2K วโีลซิตี�  ไพรเมอร์           แนกซ์ 580 วโีลซิตี�  รีดิวเซอร์       แนกซ์ 
2 ส่วน                                 2 ส่วน                         

ผสมให้เข้ากนัดีก่อนผสมฮาร์ดเดนเนอร์ 

นาที  ที� 20 องศาเซลเซียส 
นาที  ที� 25 องศาเซลเซียส 
นาที  ที� 30 องศาเซลเซียส 
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วโีลซิตี�  ไพรเมอร์ 
วโีลซิตี�  รีดิวเซอร์ 

ให้เข้ากนัดีก่อนผสมฮาร์ดเดนเนอร์ *** 
วโีลซิตี�  ฮาร์ดเดนเนอร์ 

แนกซ์ 280เอชพ ี2K วโีลซิตี�  ฮาร์ดเดนเนอร์ 
                            1 ส่วน                          



 

 

 
 

แนกซ์ 2800

วีโลซติี 
 

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 descrip
proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.

 ช่วงการใช้งาน อุณหภูมิ 
ถึง 85%
(อุณหภูมิตํ�าจะหน่วงปฏิกริยา
เวลาการใชง้านสั�นลง

 
 

ความเหลวขณะ

พ่น 
 

 

 

 
ความเหลว

ถว้ยฟอร์ด
 

 ปืนพ่น 

การปรับปืน 

 

 

ขนาดหัวพ่น & 

แรงดันลม 

การใช้งาน 

 

 
 
 

 

จํานวนรอบ

การพ่น 

 
 
 

2 เที�ยว
พ่นต่อเนื#อง

2 เที#ยว
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อุณหภูมิ  15 องศาเซลเซียส ถึง 38 องศาเซลเซียส และ
85% 

อุณหภูมิตํ�าจะหน่วงปฏิกริยาแหง้ชา้ ถา้อุณหภูมิสูงจะเร่งปฏิกริยาและทาํให้
เวลาการใชง้านสั�นลง / ความชื�นสูงจะเร่งปฏิกริยา) 

ความเหลว/วนิาที ที� 25 องศาเซลเซียส 

ถว้ยฟอร์ด # 4 14.0 – 20.0 

 
ถว้ยบน  
เปิดหนา้การพน่จนสุด,  
ปริมาตรสี3 รอบ  
1.4 – 1.5 มม. 
1.5 – 2.0 บาร์ (20-30 psi) 

 
HVLP
เปิดหนา้การพน่จนสุด 
ปริมาตรสี 
1.4 มม
2.0 บาร์

เที�ยว 
พ่นต่อเนื#อง 

• พน่โปรยแลว้ต่อดว้ยพน่อดั 
เที#ยว 

• พน่กึ�งเปียกในรอบแรก 

• พน่อดัในรอบที�สอง 
o ความหนาฟิลม์เมื�อแหง้ – 40 to 50 
o ล้างปืนพ่นทนัทหีลงัพ่นเสร็จ และควรล้างภายใน 

หลงัผสมเสร็จ  
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และ ความชื�นสัมพทัธ ์– 20% 

ถา้อุณหภูมิสูงจะเร่งปฏิกริยาและทาํให้

HVLP 
เปิดหนา้การพน่จนสุด  
ปริมาตรสี 3 รอบ 

มม. 
บาร์  

0 ไมครอน 
ล้างปืนพ่นทนัทหีลงัพ่นเสร็จ และควรล้างภายใน 15 นาที
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ระยะเวลา

แห้งตัว

ระหว่างรอบ 

 
 

 

 

 
 
 

 

การเซ็ต

ชิ"นงาน 
 

 
แหง้ตวัที�
 

 

 
 

 

การแห้งตัว 
 

 

การแห้งตัว
สภาพอากาศ

แห้งฝุ่ นไมเ่กาะ

แห้งขดันํ �า

แห้งขดัแห้ง
* ความชื �นสมัพทัธ์
 

 

การเร่งแห้ง
•

•

 
 

 การพ่นทับ พ่นทบัได้
(แห้ง) 
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• ระหวา่งรอบ 0 - 1 นาทีที� 30 องศาเซลเซียส
* ระยะเวลาแหง้ระหวา่งรอบขึ�นอยูก่บัอุณหภูมิ และการไหลเวยีน
อากาศภายในหอ้งพน่ 

แหง้ตวัที� 3 - 5 นาที ก่อนเคลื�อนยา้ยชิ�นงานไปยงับริเวณขดั

การแห้งตัว 
สภาพอากาศ* @ 20°C @ 25

แห้งฝุ่ นไมเ่กาะ (นาที) 7 

แห้งขดันํ �า (นาที) 10 

แห้งขดัแห้ง (นาที) 15  

ความชื �นสมัพทัธ์ ~ 60% 

การเร่งแห้ง 
• อบที" 60 องศาเซลเซียส        ไมจํ่าเป็นต้องอบ
• อินฟาเรด , เปิดกําลงัเพียงครึ"ง ที" 80 ซม เป็นเวลา

พ่นทบัได้ที" 60 นาทีหลงัพ่น และต้องขดัด้วยกระดาษทรายเบอร์
) หรือ P800 (นํ �า) ก่อนการพ่นทบัอีกครั �ง 
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องศาเซลเซียส /  ความชื�น 60%  
ระยะเวลาแหง้ระหวา่งรอบขึ�นอยูก่บัอุณหภูมิ และการไหลเวยีน

นาที ก่อนเคลื�อนยา้ยชิ�นงานไปยงับริเวณขดั 

@ 25°C @ 30°C 

5 5 

10 10 

15 15 

ต้องอบ 

เป็นเวลา 10 นาที 

และต้องขดัด้วยกระดาษทรายเบอร์ – P400 
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ขัดนํ า 
 
 

ขัดแห้ง 

 

ขัดนํ า
 

ขัดแห้ง

• ใช้อปุกรณ์ป้องกนัภยัสว่นบคุคลเวลาทํางาน
• ใช้แผ่นโฟมรองขดัเพื"อป้องกนัการกินเนื �อรองพื �นมากเกิน
• หลงัขดัให้กําจดัเศษฝุ่ นรองพื �นก่อนนําไปใช้งาน

 

 
 
 
 
 
 

 

อายุการเกบ็ 

 

• เก็บในสถานที"เยน็และแห้ง
• ระยะเวลาการเก็บรั
• แนกซ์ 2800เอชพี 

• แนกซ ์580 

• แนกซ์ 280เอชพี
ที"สภาวะปิดสนิทและเก็บไว้ที"

 

 

หมายเหตุ 

 

• ควรขดัชิ �นงานก่อนทําการพ่นสีรองพื �นทบั เพื"อหลีกเลี"ยงปัญหาการหลดุลอ่น
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ขัดนํ า ใช้กระดาทราย P800 และรองด้วยแท่นขดัเพื"อป้องกนัรอย

ขัดแห้ง ใช้กระดาษทราย P400  ด้วยเครื"องขดั 
ใช้อปุกรณ์ป้องกนัภยัสว่นบคุคลเวลาทํางาน 

ใช้แผ่นโฟมรองขดัเพื"อป้องกนัการกินเนื �อรองพื �นมากเกิน
หลงัขดัให้กําจดัเศษฝุ่ นรองพื �นก่อนนําไปใช้งาน

 

เก็บในสถานที"เยน็และแห้ง (หลีกเลี"ยงการเก็บที"อณุหภมิูมากกว่า
ระยะเวลาการเก็บรักษา 

เอชพี 2K วโีลซิตี�  ไพรเมอร์                    = 24 เดือน

580 วโีลซิตี�  รีดิวเซอร์                              =  12 เดือน

เอชพ ี2K วโีลซิตี�  ฮาร์ดเดนเนอร์        =  12 เดือน
ที"สภาวะปิดสนิทและเก็บไว้ที" 25 องศาเซลเซียส 

ควรขดัชิ �นงานก่อนทําการพ่นสีรองพื �นทบั เพื"อหลีกเลี"ยงปัญหาการหลดุลอ่น
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และรองด้วยแท่นขดัเพื"อป้องกนัรอย 

ใช้แผ่นโฟมรองขดัเพื"อป้องกนัการกินเนื �อรองพื �นมากเกิน 

หลงัขดัให้กําจดัเศษฝุ่ นรองพื �นก่อนนําไปใช้งาน 

หลีกเลี"ยงการเก็บที"อณุหภมิูมากกว่า 40องศาเซลเซียส) 

เดือน 

เดือน 

เดือน 

ควรขดัชิ �นงานก่อนทําการพ่นสีรองพื �นทบั เพื"อหลีกเลี"ยงปัญหาการหลดุลอ่น 



 

 

 
 

แนกซ์ 2800

วีโลซติี 
 

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 descrip
proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.

การจดัการด้านความปลอดภยั 
 

ระวงั 
• ของเหลวและไอระเหยไวไฟ

• เป็นอนัตรายเมื�อกลืนกิน 

• เป็นพิษเมื�อหายใจเขา้ไป (ไอระเหย

• ระคายเคืองต่อผิวหนงัมาก 

• ระคายเคืองต่อดวงตาอยา่งรุนแรง

• อาจทาํอนัตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง เมื�อรับสมัผสัเป็นเวลานาน หรือรับสมัผสัซํ� า

• เป็นพิษต่อสิ�งมีชีวิตในนํ�า 

• เกบ็ในภาชนะที�ปิดสนิท  

• เกบ็ใหห่้างจากความร้อน / ประกายไฟ 

• ปิดภาชนะบรรจุใหแ้น่น  

• หา้มใหส้ารเขา้ตา โดนผิวหนงัหรือเสื�อผา้ 

• หลีกเลี�ยงการรั�วไหลสู่สิ�งแวดลอ้ม 

• สวมถุงมือป้องกนั / ชุดป้องกนั 

• หากหายใจเขา้ไป :ถา้หายใจลาํบาก ใหเ้คลื�อนยา้ยผูป่้วยไปสู่ที�มีอากาศบริสุทธิ[  และใหน้อนพกัใน
ท่าทางที�สบายเพื�อการหายใจ 

• หากเขา้ดวงตา ;ลา้งดว้ยนํ�าเป็นเวลาหลายๆนาที ใหถ้อดคอน แทคเลนส์ออก ถา้ถอดออกมาและทาํ
ไดง่้าย ใหล้า้งตาต่อไป  

 
 
 

 

2800เอชพ ี2K 

วีโลซติี  ไพรเมอร์ 
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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 

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. 
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ของเหลวและไอระเหยไวไฟ 

  

ไอระเหย)  

 

ระคายเคืองต่อดวงตาอยา่งรุนแรง 

อาจทาํอนัตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง เมื�อรับสมัผสัเป็นเวลานาน หรือรับสมัผสัซํ� า

ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื�นผิวที�ร้อน หา้มสูบบุหรี�

    

หา้มใหส้ารเขา้ตา โดนผิวหนงัหรือเสื�อผา้    

หลีกเลี�ยงการรั�วไหลสู่สิ�งแวดลอ้ม  

ชุดป้องกนั / อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา / อุปกรณ์ป้องกนัหนา้ 

าหายใจลาํบาก ใหเ้คลื�อนยา้ยผูป่้วยไปสู่ที�มีอากาศบริสุทธิ[  และใหน้อนพกัใน
ท่าทางที�สบายเพื�อการหายใจ  

ลา้งดว้ยนํ�าเป็นเวลาหลายๆนาที ใหถ้อดคอน แทคเลนส์ออก ถา้ถอดออกมาและทาํ
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อาจทาํอนัตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง เมื�อรับสมัผสัเป็นเวลานาน หรือรับสมัผสัซํ� า 

พื�นผิวที�ร้อน หา้มสูบบุหรี�   

อุปกรณ์ป้องกนัหนา้   

าหายใจลาํบาก ใหเ้คลื�อนยา้ยผูป่้วยไปสู่ที�มีอากาศบริสุทธิ[  และใหน้อนพกัใน

ลา้งดว้ยนํ�าเป็นเวลาหลายๆนาที ใหถ้อดคอน แทคเลนส์ออก ถา้ถอดออกมาและทาํ


