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Giới thiệu chung về kim bơm keo Pu – Epoxy A25 

 Mã sản phẩm: A25 

 Xuất xứ: Đài Loan 

 Đóng gói: 50 cái/ túi 

 Chiều dài: 25cm 

 
Kim bơm keo chống thấm Pu – Epoxy A25 giá rẻ tại Hà Nội 

Sử dụng chống thấm bằng kim bơm Pu – Epoxy A25 mang lại những 
ưu điểm nổi bật gì ? 

 Kim bơm keo A25 là vật liệu chuyên dụng phục vụ cho việc thi công chống thấm, chống rò 
rỉ nước 

 Kim bơm keo Pu – Epoxy A25 được làm bằng vật liệu đặc biệt có thể chịu được áp lực 
cao trong quá trình thi công 

 Đầu kim là cao su đệm hình tròn có tác dụng chèn kín khe hở đầu bơm. Phía mũi kim hình 
lục giác làm từ hợp kim chắc chắn 

 Ty vặn: dùng để vặn đầu phun ép đầu cao su cho đến khi cao su nở to. 

 Long đen có chức năng thắt chặt, nén đầu cao su để tăng áp lực phun. 

 Và đầu phun được thiết kế với một van đầu bi dưới áp suất cao để phun 

 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… 

 Pu – Epoxy A25 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 
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 Thích hợp sử dụng trong tất cả các công trình, có thể tái sử dụng được nhiều lần 

 Kim bơm keo dễ dàng sử dụng, tiệt kiệm chi phí chống thấm nứt nhưng mang lại hiệu quả 
cao 

Ứng dụng của kim bơm keo chống thấm nứt Pu – Epoxy A25 

Với nhiều ưu điểm của kim bơm keo A25 nên chúng được ứng dụng khá nhiều trong các 
hạng mục như: 

 Chống thấm mạch ngừng 

 Xử lý nứt bê tông tầng âm 

 Chống thấm ngược 

 Chống thấm nơi tầng hầm 

 Chống thấm bể ngầm 

 Xử lí rò rỉ nước 

 Chống thấm khuyết tật bê tông 

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

 
Xử lý nứt bê tông bằng kim bơm keo Pu A25 

Quy trình sử dụng kim bơm keo Pu – Epoxy A25 để chống thấm đúng 
kỹ thuật 

Bước 1: Vệ sinh bề mặt 

 Bề mặt trước khi thi công cần phải làm sạch sẽ bụi bẩn , dầu mỡ, các hoá chất còn đọng 
lại 
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 Tuyệt đối không nên để đọng lại nước, việc đó sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình thi công 
chống thấm 

Bước 2: Tiến hành 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 A25 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: Bắt đầu bơm keo 

 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 

 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 
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Thi công chống thấm bể nước bằng kim bơm keo Pu Epoxy A25 
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