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คุณลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
 
NAX 2200 2K PRIMER GREYเป็นสีรองพื้นเทา2K อะคริลิค ยรีูเทน คุณภาพสูง เหมาะส าหรบงงานพ น
ซ อมรถยนตแ์ละงานพ นทบว่ไป เหมาะส าหรบงงานพ นซ อมทบ้งงาน และแงงเฉพาะจุด 
 
 

 
 

 
คุณสมบัติของสี 

 
 ใหเ้น้ือสีมาก ไม ดูดสีทบงหนา้ 
 พ นกลงรอยไดดี้ ป้องกบนปบญหาสีย นสีพองจากสีชบ้นล างเส่ือมคุณภาพ 
 ขบดกระดาษทรายง าย ไม ติดกระดาษทราย 
 ยดึเกาะโลหะไดดี้ทบ้งงนผวิโลหะและฟิลม์สีเก าไม ดูดซึมสีทบงหนา้ 

   
 
 

 

 
การเตรียมพืน้ผวิ 

 
 พื้นผวิก อนพ นสีรองพื้นจะตอ้งแหง้และสะอาด ปราศจากฝุ น ครางสนิม

ครางไขมบนและส่ิงสกปรกต าง ๆ ใหข้จบดครางไขมบนและท าความ
สะอาดพื้นผวิดว้ยน ้ายาแน็กซ์ ซิลิโคน อ๊อฟ#101 เช็ดท าความสะอาดให้
ทบว่ก อนพ นสีรองพื้นก อนพ นรองพื้นใหข้บดสีเก าดว้ยกระดาษทรายเงอร์
240-320(ขบดแหง้ดว้ยเคร่ือง) หรือเงอร์400-600 (ขบดน ้าดว้ยมือ) 
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แนะน ำกำรใช้งำน 

 

 

อตัราส่วนผสมสี
กบัตัวเร่งแขง็ 
 

 

ผลติภัณฑ์                                                   โดยปริมาตร     โดยน า้หนัก 

Nax 2200 2K Primer Grey                     4 ส วน               6 ส วน 

Nax 220 2K Primer Hardener               1   ส วน              1 ส วน 

Nax Premila #20 Medium Thinner    1-2 ส วน           1-2 ส วน 

 
อายกุารใช้งาน 2ชบว่โมง ท่ี 25°Cหลบงผสมตบวเร งแขง็ 
  

  

สภำวะในกำร 

ใช้งำน 

 

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

 
ความหนืด 
ในการพ่น 
 

 

ความเหลว(วนิาที) ท่ีอุณหภูมิ25°C 
NK # 2 12– 14 
Ford Cup # 4 15– 17 
 
 

 

 

ปืนพ่นสี 
การปรับตั้งปืนพ่นสี 
ขนาดของหัวพ่น 
และ แรงดันลม 

ปืนพ นแงงกางนทบว่ไป 
ความกวา้งpattern –เปิดหมด  ปริมาณสี-เปิด 3 รอง 
1.4 – 1.5 mm 
3.0-4.0 kg/cm2 

 

 
 

 
 

เวลาในการ
แห้งตัว 
 

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

 
 

 
 
 

 

จ านวนเทีย่ว 
ในการพ่น 
 
 
 

2 เท่ียว 
 เท่ียวแรก พ นก่ึงเปียก 
 เท่ียวท่ีสอง พ นอบดฉ ่า 

o แนะน าท่ีความหนาฟิลม์ 40ถึง  60 ไมโครเมตร 
o ลา้งปืนพ นทบนทีหลบงจากการใชง้าน 

 
 
 

ร ะ ย ะ เ ว ล า
แห้งระหว่าง
เทีย่ว 
 
 

 ท้ิงช วงระหว างเท่ียว ใชเ้วลา5นาที ท่ีอุณหภูมิ30°Cความช้ืนสบมพบทธ ์
60% 

 ท้ิงช วงก อนอง ท่ีอุณหภูมิ 60°C -0ถึง 10 นาที 
* เวลำในกำรแห้งนั้นขึน้อยู่กบักำรไหลเวยีนของลมและอุณหภมิูใน
ห้องพ่น * 

 

 
 
 

เวลาในการ
แห้งตัว 
 

เวลาท่ีในการแหง้ก อนการอง10นาที 
เวลาในการแหง้ตบวนบ้นข้ึนอยู กบงอุณหภูมิในขณะท่ีท าการพ น 
เวลาท่ีใชใ้นการองข้ึนอยู กบงระยะเวลาท่ีหอ้งองสีสามารถตบ้งอุณหภูมิได ้
60°C 
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กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภยั 

 

 

     

โปรดศึกษาเอกสารความปลอดภยั เพ่ือดูรายละเอยีด
อนัตรายและการป้องกนัในการใช้งานผลติภณัฑ์ 
ตวัท าให้แข็งประกอบด้วยสาร โพลไิอโซไซยาเนต ให้
ศึกษาเร่ืองความปลอดภัยข้อควรระวงัในการใช้งาน 
ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัตามค าแนะน าทีก่ าหนดไว้ 

หนา้กากกบน
สารเคมี 

แว นตา
นิรภบย 

ชุดพ นสี ถุงมือกบน
สารเคมี 

รองเทา้
เซฟต้ี 

 

 
ค าสบญญาณ : อบนตราย 
· ของเหลวและไอระเหยไวไฟ 
· เป็นอบนตรายเม่ือหายใจเขา้ไป (ไอ) 
· ระคายเคืองต อผิวหนบงมาก 
· ท าอบนตรายต ออวบยวะ เม่ือรบงสบมผบสเป็นเวลานาน หรือรบงสบมผบสซ ้า 
· เป็นอบนตรายต อส่ิงมีชีวิตในน ้า 
 
ขอ้ควรระวบง 
· เกง็ใหห้ างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – หา้มสูงงุหร่ี 
· หลีกเล่ียงการหายใจเอาฝุ น/ ฟูม/ ก๊าซ/ ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย 
· ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า / อุปกรณ์ระงายอากาศ / หลอดไฟ ท่ีป้องกบนการระเงิด 
· สวมถุงมือป้องกบน 
· หากสบมผบสผิวหนบง: ลา้งดว้ยสงู และน ้าปริมาณมาก 
·ใหข้อค าปรึกษาจากแพทย/์พงแพทย ์หากรู้สึกไม สงาย 
· หลีกเล่ียงการปล อยสารสู ส่ิงแวดลอ้ม 
· ก าจบดสาร/ภาชนะงรรจุใหส้อดคลอ้งกบงกฎขอ้งบงคบงของทอ้งถ่ิน/ระดบงภูมิภาค/ระดบงประเทศ/นานาชาติ 
 
สอบถามข้อมูลเพิม่เติม: แผนกบริการเทคนิค,ส่วนงานสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จ ากดั 


