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คุณสมบัติ           

  สีไนโตรเซลลูโลส ส าหรับงานพ่นสีเพื่อตกแต่ง เหมาะส าหรับพื้นผิวไมจ้ริง ไม้อัด ไม ้MDF และเหล็ก ใช้
ส าหรบัพน่งานเฟอรน์ิเจอร ์เครื่องจกัร ตูค้อนเทนเนอร ์รถเครน และอะไหล่รถยนต์ เป็นตน้ แห้งตัวเรว็ 
ใหฟ้ลิ์มสีท่ีเรยีบเนียน สวยงาม พ่นไดพ้ื้นท่ีมาก 

  • แห้งตัวไว ประหยัดเวลาในการท างาน 

• ฟิลม์สีเรียบเนยีน ละเอียด สวยงาม 

• ใช้ตกแต่งและปกป้องพื้นผิวไม้ โลหะ ชิ้นงานไฟ 

• สามารถผสมสีผา่นเครื่องผสมสีอุตสาหกรรมได้ (CCPRO) 

ข้อมูลผลิตภัณฑ ์   

ประเภทส ี สีไนโตรเซลลูโลส 

ชนิด ส าหรบัภายนอกและภายใน 

ฟิลม์ส ี ด้าน 

เฉดส ี ตามคลัเลอร์การ์ด 

คุณภาพสนิค้า - 

พื้นท่ีการใช้งาน งานเฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร ตูค้อนเทนเนอร์ รถเครน และอะไหล่รถยนต์ ฯลฯ 

ขนาดบรรจ ุ 3.2 ลิตร 

ข้อมูลทางเทคนิค   

การครอบคลุมพืน้ท่ี (ตามทฤษฏี) 45-50  ตารางเมตร ต่อ ชดุ 

 (ท่ีความหนาเมื่อแหง้ 40-50 ไมโครเมตร) 
จ านวนเท่ียว 2 เท่ียว 

เนื้อสีโดยปรมิาตร 40±5 % 

เนื้อสีโดยน ้าหนัก 52±5 % 

ความหนาฟลิ์มเมื่อเปียก  80-100 ไมครอน 

ความหนาฟลิ์มเมื่อแห้ง  40-50 ไมครอน 

ระยะเวลาแห้งสัมผสั (25-30°C) 15-20 นาที  
ระยะเวลาแห้งทาทับ (25-30°C) 30-60 นาที 

เวลาแห้งสมบูรณ ์(25-30°C) 7 วัน 

มาตรฐานอ้างอิง 

 

  - 


 

ข้อมูลการใช้งาน   

อุปกรณ ์ กาพ่นสี และแปรงทาสี (ส าหรับแปรงทาสใีช้ส าหรับเกบ็งานเท่านั้น) 
ตัวเจือจาง นิปปอนเพนต์ อินดัสเทรียล แล็กเกอร์ ทินเนอร์ หรือ ไพแลค 3500 ทินเนอร์ 
การเจือจาง (%) ผสมทินเนอร์ 80-100% โดยปริมาตร เมื่อท าการเคลือบสีด้วยเครื่องพ่นความดันลม กรณทีาหรือ

กลิ้ง ให้ผสมทินเนอร์ประมาณ 20-50% 

การเตรยีมพ้ืนผวิ   

พื้นผิวเหลก็และโลหะ ขัดฟิล์มสีเดิม สนิม สิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกจนหมด เช็ดด้วยทินเนอร์ จนสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง  
คราบสกปรก คราบไขมันหรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ และแห้งสนิท 

พื้นผิวไม ้ อุดโป๊วรูพรุนต่าง ๆ ของไม้ด้วยวัสดุท่ีเหมาะสม ท าความสะอาดไม้ให้ปราศจากฝุ่นผง คราบสกปรก
หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ 
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ระบบส ี   

สีรองพืน้ส าหรับเหลก็ ทาสรีองพื้นนิปปอนเพนต์ อินดสัเทรียล แลก็เกอร์ ไพรเมอร์ 1 เท่ียว ก่อนเคลือบสีทับหนา้ จ านวน 2 

เท่ียว 

สีรองพืน้ส าหรับไม ้ ทาสรีองพื้นนิปปอนเพนต์ อินดสัเทรียล แลก็เกอร์ ไพรเมอร์ 1 เท่ียว ก่อนเคลือบสีทับหนา้ จ านวน 2 

เท่ียว 

สีทับหน้า ทาสีทับหนา้นปิปอนเพนต ์อินดัสเทรยีล แล็กเกอร์ (ด้าน) จ านวน 2 เท่ียว 

  หมายเหต:ุ กรณใีช้เฉดสเีข้มหรือสีสด ใหใ้ช้เฉดสีตามท่ีระบุไวใ้นเครื่องผสมสีทาในเท่ียวแรก เพื่อช่วยใน
การกลบตวัของส ี

การเกบ็รกัษา   

สภาวะการเก็บรักษา จัดเก็บสินค้าในท่ีแห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะน าให้วางผลิตภัณฑ์ไว้
กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง  ต้องแยกเก็บ
ผลิตภัณฑ์ออกจากบรเิวณอ่ืนดว้ยระยะทางท่ีเหมาะสม และควรแยกเกบ็สนี ้ามนัและทินเนอร์ซ่ึงเปน็สาร
ไวไฟออกจากสารประเภทอ่ืน ๆ  

การตกตะกอนนอนก้น การตั้งกระป๋องสท้ิีงไว้นาน ๆ  จะท าให้ผงสีนอนก้น และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได ้หากไม่มีการคน
สีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกนัโดยใชอุ้ปกรณท่ี์เหมาะสมกอ่นใช้งาน เช่น สว่านไฟฟา้ สว่านลม หรือไม้พายคน
สี อาจท าให้เกิดปัญหางานสตีามมา ได้แก่ การกลบตัวของสไีม่ด ีเฉดสีของถังเดียวกนัไม่เท่ากัน ก่อน
การใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 

อายุผลิตภัณฑ ์ 1 ปี ท่ีอุณหภูมิ 30-35 °C 

ข้อมูลความปลอดภัย  ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การท างานสีควรท าในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สี
สัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน ้าสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควร
ล้างด้วยน ้าสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ  ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้
ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

การสงวนสิทธิ ์ รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ท่ีผ่านมา เนื่องจากสีถูกน าไปใช้ในภาวะ
แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวน
สิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า 

หมายเหตุ ค่าตัวเลขตา่ง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงคา่เฉลี่ยส าหรับอ้างอิงเท่านัน้ ขึ้นกบัสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

 


