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คุณลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
 
NAX 2600 2K PREMIUM PRIMERเป็นสีรองพื้น 2K อะคริลิค ยรีูเทน คุณภาพสูง ส าหรับงานพ่นซ่อม
รถยนตแ์ละงานเหลก็ทัว่ไป มีเฉดสีใหเ้ลือก ขาว, เทา, ด า เหมาะส าหรับงานพ่นซ่อมทั้งคนั และแบบ
เฉพาะจุด 
 
 

 
 

 
คุณสมบัติของสี 

 
 มีเฉดสีใหเ้ลือกผสม เหมาะส าหรับงานพ่นรถยนต ์ เพื่อใหสี้จริงพ่นกลบ

ตวัดี 
 ใหเ้น้ือสีมาก ไม่ดูดสีทบัหนา้ 
 กลบรอยไดดี้ พ่นง่าย 
 แหง้ตวัเร็ว ง่ายต่อการขดักระดาษทราย 
 ยดึเกาะโลหะและสีรถยนตไ์ดดี้ 

   
 
 

 

 
การเตรียมพืน้ผวิ 

 
 พื้นผวิก่อนพ่นสีรองพื้นจะตอ้งแหง้และสะอาด ปราศจากฝุ่ น คราบสนิม

คราบไขมนัและส่ิงสกปรกต่างๆใหข้จดัคราบไขมนัและท าความสะอาด
พื้นผวิดว้ยน ้ายาแน็กซ์ ซิลิโคน อ๊อฟ#101 เช็ดท าความสะอาดใหท้ัว่ก่อน
พ่นสีรองพื้น 
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แนะน ำกำรใช้งำน 
 

 

 

อตัราส่วนผสมสี 
 
 

 
 

อตัราส่วนผสมสี
กบัตัวเร่งแขง็ 
 

กบัตัวเร่งแขง็ 

ผลติภัณฑ์ S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Nax 2600 # S1 Primer-White 100% 2 1     
Nax 2600 # S4 Primer-Grey  1 2 100% 2 1  
Nax 2600 # S7 Primer-Black     1 2 100% 

 

ผลติภัณฑ์                                                             โดยปริมาตร     โดยน า้หนัก 

NAX 2600 2K Premium Primer                             4 ส่วน                6 ส่วน 
NAX 2600 2K Premium Primer Hardener             1 ส่วน                1 ส่วน 
ทินเนอร์**                                                           1-2 ส่วน             1-2 ส่วน 
**Nax Premila #20 Medium Thinner        
    Nax Premila #40 Super Slow Thinner                             

อายกุารใช้งาน 30 นาทีท่ี 30°C หลงัผสมตวัเร่งแขง็ 
  

  

สภำวะในกำร 

ใช้งำน 

 

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

 
ความหนืด 
ในการพ่น 
 

 

ความเหลว(วนิาที) ท่ีอุณหภูมิ25°C 
NK # 2 11– 13 
Ford Cup # 4 14– 16 
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ปืนพ่นสี 
การปรับตั้งปืนพ่นสี 
ขนาดของหัวพ่น 
แรงดันลม 

ปืนพ่นแบบกาบนทัว่ไป 
ความกวา้ง pattern –เปิดหมด  ปริมาณสี-เปิด 3 รอบ 
1.4 – 1.5 mm, 
3.0 – 4.0 kg/cm3 

 

 
 

 
 

เวลาในการ
แห้งตัว 
 

สภาวะการแห้งตัว                       ในอากาศที ่30 ºC      อบที ่60 ºC 30 นาที 
แหง้ขดัได ้ 60 - 90 นาที 30 - 60 นาที  
* ควำมชื้นสัมพัทธ์ 60 % * 

 

กำรใช้งำน 

 
 

 
 
 

 

จ านวนเทีย่ว 
ในการพ่น 
 
 
 

2 เท่ียว 
 เท่ียวแรก พ่นก่ึงเปียก 
 เท่ียวท่ีสอง พ่นอดัฉ ่า 

o แนะน าท่ีความหนาฟิลม์ 40 ถึง  60 ไมโครเมตร 
o ลา้งปืนพ่นทนัทีหลงัจากการใชง้าน 

 
 
 

ร ะ ย ะ เ ว ล า
แห้งระหว่าง
เทีย่ว 
 
 

 ท้ิงช่วงระหวา่งเท่ียว ใชเ้วลา 5 นาที ท่ีอุณหภูมิ 30°C ความช้ืน
สัมพทัธ์ 60% 

 ท้ิงช่วงก่อนอบ ท่ีอุณหภูมิ 60°C -  0 ถึง 10 นาที 
*เวลำในกำรแห้งนั้นขึน้อยู่กบักำรไหลเวยีนของลมและอุณหภมิูในห้อง
พ่น * 

 

 
 
 

เวลาในการ
แห้งตัว 
 

เวลาแหง้ตวัก่อนการอบ 5 - 10 นาที 
เวลาในการแหง้ตวันั้นข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิในขณะท่ีท าการพ่น 
เวลาท่ีใชใ้นการอบข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีหอ้งอบสีสามารถตั้งอุณหภูมิได ้
60°C 
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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 


