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Thông tin chi tiết về kim bơm keo chống thấm A20 

 Mã sản phẩm: A20 

 Xuất xứ: Đài Loan 

 Đóng gói: 50 cái/ túi 

 Chiều dài: 20cm 

 Đường kính: 14mm sử dụng mũi khoan 16mm 

 
Kim bơm keo chống thấm A20 Pu-Epoxy chính hãng 

Một số những ưu điểm nổi bật mà kim bơm keo chống thấm 
A20 Pu-Epoxy mang lại 

 Kim bơm keo Pu-Epoxy A20 là dụng cụ chuyên dụng kết hợp với máy bơm keo PU được 
sử dụng để chống thấm cho các công trình 

 Sản phẩm được thiết kế bằng vật liệu hợp kim chuyên dụng kết hợp inox để được chịu 
được áp lực rất lớn trong quá trình thi công 

 Kim được tích hợp van 1 chiều và cao su nở khi cắm vào tường siết chặt cao su phình ra 
sẽ tránh được hiện tượng nước trào ngược… 

 Đầu ti nhỏ và chất lượng cao, sản phẩm được các nhà thi công đánh giá cao về hiệu quả 
làm việc 

 Kim bơm keo A20 dùng để bơm keo dạng Polyurethane Foam hoặc keo dạng Epoxy vào 
trong các vết nứt, lỗ rỗng, các vị trí rò rỉ, thấm tại trong các công trình 

 Dễ dàng thi công với bất cứ ai cũng có thể thi công được 
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 Ngoài ra, kim bơm keo PU có nhiều loại kích thước khác nhau để phù hợp với chiều dày 
của lớp vật liệu cần xử lý chống thấm hay vết nứt 

Kim bơm keo chống thấm A20 được ứng dụng trong các 
hạng mục sau 

Sở hữu nhiều ưu điểm nên kim bơm keo Pu-Epoxy A20 được sử dụng khá nhiều cho các 
hạng mục như: 

 Chống thấm, bơm xử lý vết nứt cho các bể nước ngầm 

 Xử lý vết nứt cho bê tông tầng hầm, sàn, dầm, nứt kết cấu bê tông 

 Chống thấm ngược cho tầng hầm, vách bể nước… 

 Chống thấm ngược cho hố pit thang máy và các kết cấu ngầm 

 Chống thấm các loại bể nước sạch, bể nước thải 

 Chống thấm các vị trí mạch ngừng và khuyết tật bê tông 

 Sửa chữa, xử lý các sự cố nứt, gãy kết cấu bê tông 

 

 
Xử lý nứt bằng kim bơm keo Pu Epoxy A20 
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Hướng dẫn cách thi công chống thấm bằng kim bơm keo Pu-
Epoxy A20 

Sử dụng kim bơm keo chống thấm một cách hiệu quả nhất bạn phải thực hiện 5 
bước sau đây: 

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt 

 Yêu cầu vệ sinh thật sạch sẽ bề mặt cần xử lý chống thấm hoặc kết nối vết nứt 

 Loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ, hay các tạp chất khác bám lên trên bề mặt 

 Không được để đọng lại vũng nước nào, vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình thi 
công 

Bước 2:  Khoan lỗ 

 Tiến hành khoan lỗ về hướng phía đường nứt, các lỗ khoan phải nghiêng 45o cũng có thể 
khoan dọc theo vết nứt tuỳ thuộc từng công trình; 

 Cố gắng khoan nghiêng, cắt ngay đoạn giữa chiều sâu của vết nứt. Vết nứt phải được làm 
sạch bằng khí nén sau khi cắt rãnh 

Bước 3: Gắn kim bơm keo PU vào lỗ khoan 

 Đặt đầu kim bơm keo chống thấm A20 vào trong lỗ khoan, cho đầu kim nằm dưới bề mặt 
bê tông 

 Dùng thiết bị siết chặt ốc của đầu kim cho chắc, tiến hành cố định kim bằng keo chuyên 
dụng như Sikadur 731 để keo không bị xì ngược ra trong quá trình bơm 

Bước 4: Tiến hành bơm keo 

 Bạn có thể bơm nước vào các khe nứt của tường trước khi bơm vữa nếu cần thiết 

 Trước khi bơm keo bằng dây bơm keo vào các khe nứt 

 Bạn nên bơm nước sạch vào để đạt hiệu quả tốt hơn với các bức tường quá khô hay 
quá dày 

 Khi tiến hành thi công bơm chất keo PU vào khe nứt bạn cũng cần lưu ý một số vấn 
đề 

 Đầu tiên bạn cần cản nước bằng kỹ thuật thu nước, nếu gặp tình trạng áp lực chảy 
của nước quá mạnh 

Bước 5: Vệ sinh sau khi thi công 

 Sau khi hoàn tất công việc bơm vữa, nên vệ sinh phạm vi thi công sạch sẽ 
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 Tháo bỏ các đầu kim trên cấu trúc trong vòng 1 giờ đồng hồ 

 Sử dụng keo chuyên dụng để bít kín các lỗ khoan lại cho hoàn chỉnh 

Hướng dẫn thi công kim bơm keo 

Pu Epoxy A20 
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