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คุณลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
 
NAX Crystal 9905 Mirror Image Clear 2K 2:1 เป็นเคลียร์พ่นรถยนตืเน้ือเขม้ขน้ จากนวตักรรมใหม่ดว้ย
เทคโนโลย ี CyGlaz ของนิปปอนเพนต ์ ท่ีมีคุณสมบติัพิเศษ ใหฟิ้ลม์มีความแขง็แรงและยดืหยุน่สูง
ป้องกนัรอยขีดข่วนจากการลา้งรถประจ สามารถทนสารเคมีไดดี้เยีย่ขม เช่น ฝนกรด มูลนก และอ่ืนๆ 
ฟิลม์สีมีความคงทน สามารถคงความเงาไดย้าวนาน 
 

 
 

คุณสมบัติของสี  เป็นเคลียร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ป้องกนัรอยขีดข่วนไดดี้ 
 สามารถใชใ้นการซ่อมแซมสีรถยนตไ์ดทุ้กชนิด ทั้ง OEM และพ่นซ่อม 

 
 ระบบสีทีแ่นะน า  สีเบสโคท้ Nax Premila 8000 series 

(หลงัจากสีแห้งแล้วเป็นเวลา 10 นาที ท่ีอุณภมิู30OC) 
 
 

 

 
การเตรียมพืน้ผวิ 

 
 ตอ้งท าความสะอาดพื้นผวิใหป้ราศจากคราบและฝุ่ นเกาะ 
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แนะน าการใช้งาน 
 

 

 

อตัราส่วนผสม 2 ต่อ 1 
100 ส่วนโดยปริมาตร-NAX CRYSTAL 9905 Mirror Image CLEAR  
50  ส่วนโดยปริมาตร -NAX CRYSTAL 905 2K HARDENER 
ทินเนอร์-ไม่ตอ้งใช(้ถ้าจ าเป็นแนะน าทินเนอร์ Nax Premila # 20 Medium 
Thinner หรือ Nax Premila # 40 Super Slow Thinner ผสมไม่เกิน 5%) 

อายกุารใช้งานหลงั
ผสม  Hardener 

       3.0  ชัว่โมง ท่ี 25°C 
       2.0  ชัว่โมง ท่ี 30°C 
 

 พืน้ทีก่ารพ่น
โดยประมาณ 

6 ตารางเมตร ต่อลิตร ท่ี ความหนาของฟิลม์เม่ือแหง้ 60 ไมโครเมตร(พ่น 2 
เท่ียว) 

  

สภาวะในการ 

ใช้งาน 

 

ท่ีอุณภูมิ 15°C - 38°C ปริมาณความช้ืนสัมพทัธ ์20% to 85% 
(อุณหภมิูท่ีต า่กว่าจะท าให้การแห้งตัวช้าลง) 

 

 

 

ความหนืด 
ในการพ่น 
 

 
 

ความเหลว
(วนิาที) 

ท่ีอุณหภูมิ20°C ท่ีอุณหภูมิ30°C ท่ีอุณหภูมิ 35°C 

Ford Cup # 4 17 - 18 16 - 17 14 -15 
 

 
ปืนพ่นสี 
การปรับตั้งปืนพ่นสี 
 
ขนาดของหัวพ่นและ 
แรงดันลม 
 

ปืนพน่แบบกาบนทัว่ไป ปืนพน่แบบ HVLP 
ความกวา้งpattern –เปิดหมด              ความกวา้ง pattern –เปิดหมด 
ปริมาณสี-เปิด 2 - 3 รอบ                       ปริมาณสี-เปิด 3 รอบ 

 

ขนาดหวัพน่1.3 – 1.4 mm                      ขนาดหวัพ่น 1.3 mm 
แรงดันลม 1.5– 2.0บาร์(20-30 psi)       แรงดันลม2.0บาร์(แรงดันทีปื่ พ่นสี 0.7 บาร์) 
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การใช้งาน 

 
  

 

 
 
 

 

จ านวนเทีย่ว 
ในการพ่น 
 
 
 

2 รอบ 
 เท่ียวแรก พ่นก่ึงเปียก 
 เท่ียวท่ีสอง พ่นอดัฉ ่า 

o แนะน าท่ีความหนาฟิลม์   40ถึง  60 ไมโครเมตร 
o ลา้งปืนพ่นทนัทีหลงัจากการใชง้าน 

 
 
 

ร ะ ย ะ เ ว ล า
แห้งระหว่าง
เทีย่ว 
 
 

 ท้ิงช่วงระหวา่งเท่ียว ใชเ้วลา5– 10นาที ท่ีอุณหภูมิ30°Cความช้ืน
สัมพทัธ์ 60% 

 ท้ิงช่วงก่อนอบ ท่ีอุณหภูมิ 60°C-0 5ถึง 10 นาที 
* เวลาในการแห้งนั้นขึน้อยู่กบัการไหลเวยีนของลมและอุณหภมิูใน
ห้องพ่น * 

 

 
 
 

เวลาในการ
แห้งตัว 
 

เวลาท่ีในการแหง้ก่อนการอบ 0-10 นาที 
เวลาในการแหง้ตวันั้นข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิในขณะท่ีท าการพ่น 
เวลาท่ีใชใ้นการอบข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีหอ้งอบสีสามารถตั้งอุณหภูมิได ้
60°C 
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เวลาในการ
แห้งตัว 
 

 
สภาวะการแห้งโดยอากาศ(ไม่อบ) 
อุณหภูมิบรรยากาศ  ท่ีอุณหภูมิ

20°C 
ท่ีอุณหภูมิ

30°C 
แหง้ฝุ่ นไม่เกาะ  90 นาที 45นาที 
แหง้สามารถจบัได ้  6-8 ชม. 4-5 ชม. 
แหง้เพื่อการขดัเงา  ~10 ชม. ~5 ชม. 

*ความชื้นสัมพัทธ์ 60% 
 
สภาวะการแห้งโดยการอบ 

60°C X 30 นาที  

แหง้ฝุ่ นไม่เกาะ ทนัทีหลงัอบ 
แหง้สามารถจบัได ้ หลงัอบและปล่อยใหเ้ยน็ท่ีอุณหภูมิปกติ

ไดท้นัที* 
แหง้สามารถขดัเงาได ้ หลงัอบและปล่อยใหเ้ยน็ท่ีอุณหภูมิปกติ

อยา่งนอ้ย 2 ชม. 

*30°C/60% R.H. 
ถ้าอุณหภูมิของบรรยากาศต า่กว่า 20oC แนะน าให้ท าการอบให้แงท่ีอุณหภูมิ 60 oC เป็น
เวลา 45-60 นาที 

 เวลาในการ
พ่นทบัซ ้า 

การพ่นทบัซ ้ าตวัเคลียร์เองสามารถท าไดท้นัทีท่ีแหง้ตวัแลว้ 
หากพ่นท้ิงไวเ้กิน 24 ชม. ตอ้งท าการขดัดว้ยกระดาษทราย P500 (แบบแหง้) 
หรือ P800 (แบบเปียก) เพื่อท าการยดึเกาะท่ีดีของสี 
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ขั้นตอนในการก าจัด
ส่ิงสกปรกและการขัด
เงา 

การท าความสะอาดและขดัเงาสามารถท าไดเ้ม่ือสีแหง้โดยสมบูรณ์แลว้ 
 ขดัดว้ยกระดาษทรายแบบเปียก P1500 หรือละเอียดกวา่ดว้ยน ้าสบู่แลว้

เป่าใหแ้หง้ 
 ขดัแหง้ดว้ยเคร่ืองขดักระดาษทรายเบอร์ P3000 เพื่อหลีกเล่ียงรอยของ

กระดาษทรายและลบรอยผวิส้ม(แนะน าท่ีความเร็วรอบ 1500 รอบต่อ
นาที) 

 ยาขดั ใชย้าขดัหยาบและขดัดว้ยผา้ขนแกะ ปรับความเร้วรอบเคร่ือง 
1400-2000 รอบต่อนาที 

 ขดัเงา ใหใ้ช ้ยาขดัเงามาตรฐานทัว่ไป โดยใชโ้ฟมขดัปรับความเร็วรอบ
เคร่ือง 1400-2000 รอบต่อนาที 

 ขดัคราบฝุ่ นทุกอยา่งออกอีกคร้ังดว้ยผา้ชามวั 
*แนะน ายาขดั 3M Finesse-it SRC เพ่ือผลท่ีดีกว่า โดยเฉพาะเม่ือขดัหลังทิง้ไว้
เป็นเวลา 48 ชม.แล้ว 

 ขอ้แนะน า : 
  สามารถเร่ิมการขดัเงาไดห้ลงัจากท่ีอุณหภูมิของช้ินงานลดลงแลว้ 2 ชม.หลงัอบ 

 การขดัเงาควรไม่เกิน 48 ชม. หลงัจากการพน่ เพราะจะท าใหข้ดัเงาไดย้าก 
 การขดัเงาแนะน าใหใ้ชเ้คร่ืองขดัหรือขดัมือก็ไดถ้า้ไม่มี 
 แนกซ์ คริสตอล 9905 มิลเลอร์ อิมเมจ เคลียร์มีความแขง็แรงและมีคุณสมบติั

ป้องกนัรอยขีดข่วน การขดัเงาจึงควรท าตามวธีิการท่ีแนะน าไวข้า้งตน้ 

 หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมสามารถสอบถามขอ้มูลไดจ้ากแผนกบริการเทคนิคสี
พน่ซ่อมรถยนต ์บริษทั นิปปอนเพนต(์ประเทศไทย) จ ากดั 
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การจัดเกบ็  เก็บไวใ้นท่ีแหง้และเยน็(หลีกเล่ียงอุณหภูมิสูงกวา่ 40oC) 
 อายกุารเก็บ(ส่วนผสมหลกั ~24 เดือน,ฮาร์ดเดนเนอร์~12 เดือนโดยท่ีไม่ท าการเปิดใชท่ี้

อุณหภูมิ 25o C 
หมายเหตุ  ส าหรับการพน่เพื่อซ่อมแซม ควรท าการขดัเพื่อท าการยดึเกาะท่ีดี 
ข้อมูล VOC 
: 

 

 VOC ท่ีบรรจุ(กรัมต่อลิตร)        = 480 g/L 
VOC ท่ีพร้อมใช(้กรัมต่อลิตร)   = 480 g/L 
น ้าหนกัเน้ือสีพร้อมใช ้               = 52% 
น ้าหนกัปริมาตรพร้อมใช ้          = 47% 
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การจัดการด้านความปลอดภยั 

 
 

 

     

โปรดศึกษาเอกสารความปลอดภยั เพ่ือดูรายละเอยีด
อนัตรายและการป้องกนัในการใช้งานผลติภณัฑ์ 
ตวัท าให้แข็งประกอบด้วยสาร โพลไิอโซไซยาเนต ให้
ศึกษาเร่ืองความปลอดภัย ข้อควรระวงัในการใช้งาน 
ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัตามค าแนะน าทีก่ าหนดไว้ 

หนา้กาก
กนั

สารเคมี 

แวน่ตา
นิรภยั 

ชุดพ่นสี ถุงมือกนั
สารเคมี 

รองเทา้
เซฟต้ี 

 

 
 
ค าสญัญาณ : ระวงั 

 ของเหลวและไอระเหยไวไฟ 
 ระคายเคืองต่อดวงตาเลก็นอ้ย 
 ระคายเคืองต่อผิวหนงัเลก็นอ้ย 
 อาจท าอนัตรายต่ออวยัวะเม่ือรับสมัผสัเป็นเวลานาน หรือรับสมัผสัซ ้ า 
 เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติในน ้ า 

 
ขอ้ควรระวงั 

 เก็บใหห่้างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – หา้มสูบบุหร่ี 
 ลา้งมือ, ลา้งปาก และอวยัวะอ่ืนๆหลงัจากใชใ้หท้ัว่ 
 หากเกิดระคายเคืองผิวหนงัข้ึนใหข้อค าปรึกษาจากแพทย/์พบแพทย ์   
 ใหข้อค าปรึกษาจากแพทย/์พบแพทย ์หากรู้สึกไม่สบาย  
 หลีกเล่ียงการร่ัวไหลสู่ส่ิงแวดลอ้ม  
 ก าจดัสาร/ภาชนะบรรจุใหส้อดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน/ระดบัภูมิภาค/ระดบัประเทศ/นานาชาติ  

 
สอบถามข้อมูลเพิม่เติม:แผนกบริการเทคนิค,ส่วนงานสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จ ากดั 


