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Một số thông tin về máy bơm keo 2 thành phần T999 

 Tên sản phẩm: Máy bơm keo 2 thành phần 

 Mã sản phẩm: T999 

 Áp suất lớn nhất: 18500Psi 

 Áp suất làm việc: 8000Psi 

 Công suất động cơ: 900W 

 Tốc độ quay: 2600 vòng/phút 

 Điện áp: 220V – 50HZ 

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Máy bơm keo 2 thành phần T999 hàng chính hãng tại Hà Nội 

Chống thấm bằng cách sử dụng máy bơm keo 2 thành phần T999 
mang lại những ưu điểm gì ? 

Máy bơm keo T999 rất được giới nhà thầu ưa chuộng bởi loại máy này chứa nhiều đặc tính và 
ưu điểm nổi trội. Có vai trò cực kỳ quan trọng đối với các công trình xây dựng. 

 Máy chuyên dụng dùng để bơm keo hai thành phần, các thành phần sẽ được đổ 
riêng vào các thùng chứa, sau đó qua thiết bị phun và hòa trộn ở đầu vòi phun. 
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 Máy bơm keo T999 có đèn báo tín hiệu khi máy hoạt động 

 Tự động ngừng khi xảy ra bất kỳ lỗi nào liên quan đến hệ thống vận hành của máy 
bơm keo T999 

 Điều chỉnh tỉ lệ pha trộn chính xác và dễ dàng 

 Tiết kiệm diện tích sử dụng để gia công vì máy bơm keo T999 có thiết kế nhỏ gọn 

 Phù hợp để bơm loại keo hai thành phần như keo epoxy, sử dụng bơm bánh răng 

 Vận hành ổn định mà không cần thay đổi dung lượng vật liệu ngay cả khi độ nhớt 
của nó thay đổi 

 Giúp tăng năng suất và thiết kế thân thiện với người dùng 

 Máy bơm keo hai thành phần T999 áp suất cao có đặc tính kỹ thuật tốt ,dễ vận 
chuyển và dễ sử dụng,ai cũng có thể vận hành được máy 

 Nó giúp giải quyết công việc nhanh chóng ,ít tốn nhân công,tiết kiệm thời gian,giúp 
bạn đẩy nhanh tiến độ thi công 

Máy bơm keo chống thấm T999 được ứng dụng trong các hạng mục 
thi công nào ? 

Nhờ có nhiều tính năng vượt trội và ổn định nên máy bơm keo T999 rất phù hợp với nhiều 
hạng mục công trình xây dựng hiện nay: 

 Chống thấm tầng hầm 

 Chống thấm các bể ngầm 

 Xử lý chống thấm tường, sàn nhà 

 Xử lý chống thấm các trần vách, thạch cao 

 Giúp chống thấm các công trình bể nước 

 Chống thấm ngược 

 Khả năng chống thấm mạch ngừng 

 Xử lý nứt bê tông tầng âm 

 Thi công đường ống dẫn nước xây dựng dân dụng 

 Bơm keo PU trương nở, Epoxy, hóa chất trương nở 

Cách sử dụng máy bơm keo 2 thành thần T999 đúng kỹ thuật nhất 

Để máy bơm keo được phát huy tác dụng chống thấm tối đa bạn cần tiến hành thi công theo 
đúng quy trình chuẩn kỹ thuật. Sau đây là bật mí về các bước thi công đảm bảo chất lượng 
nhất 

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ 

Chuẩn bị các thiết bị dùng để chống thấm như: 

 Máy bơm keo 2 thành phần T999 
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 Kim bơm keo 

 Máy khoan 

 Keo bơm chống thấm 

Bước 2: Chuẩn bị bề mặt 

 Thực hiện làm sạch bề mặt của khe nứt, kẽ nứt cần được chống thấm của công trình 

 Loại bỏ các tạp chất, bụi bẩn trên tất cả bề mặt cần bơm keo 

 Không được để đọng lại nước trên bề mặt cần thi công, nếu đọng lại thì sẽ làm ảnh 
hưởng đến quá trình thi công chống thấm bằng máy 

Bước 3: Khoan lỗ lên bề mặt 

 Thực hiện khoan lỗ với độ nghiêng 45 độ theo phương của bề mặt khoan để chất 
ngăn nước hoàn toàn được bơm sâu vào trong các khe nứt 

 Khoảng cách giữa 2 mũi liên tiếp nên để khoảng 25 đến 30 cm 

Bước 4: Lắp kim bơm 

 Đặt đầu kim của máy bơm keo T999 và cho đầu kim nằm dưới bề mặt bê tông, dùng 
thiết bị vặn đai ốc vặn chặt đầu kim cho chắc 

 Chú ý lắp thật chặt  để vật liệu không bị tràn ra ngoài khi bơm 

 Nếu các vết nứt ở ngoài tầm làm việc của máy thi công có thể dùng dây bơm keo để 
với tới vị tri cần trám 

 Nếu thấy cần thiết có thể cho bơm nước vào các khe nứt trước khi bơm vữa 

 Nhằm đạt hiệu quả hơn đối với những bức tường dày hoặc quá khô, có thể bơm 
nước sạch vào trong các khe nứt trước khi bơm vật liệu keo vào 

Bước 5: Bơm keo vào trong vết nứt 

 Tiếp đó, dùng máy bơm keo chống thấm T999 vào khe nứt 

 Nếu áp suất của nước chảy quá mạnh, trước hết  nên cản nước bằng kỹ thuật thu 
nước, sau đó mới thực hiện bơm keo 

Bước 6: Vệ sinh sau khi xử lí 

 Sau khi hoàn tất quá trình thi công công việc bơm vữa, cần thực hiện việc vệ sinh 
phạm vi thi công cho sạch sẽ. 

 Tháo bỏ dây bơm keo và kim bơm keo của thiết bị máy thi công để tránh bị đông kết 

 Thực hiện tháo bỏ các đầu kim trên cấu trúc trong vòng 1 giờ sử dụng vữa chống 
thấm để đắp vá các lỗ khoan lại cho hoàn chỉnh 

 Sau khi thi công cần rửa sạch máy bơm keo T999 bằng xăng công nghiệp, hoặc 
Axeton,… 
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 Rửa sạch các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng. 

 Nếu vữa đã đông cứng thì có thể áp dụng phương pháp cạo bỏ bằng các phương 
pháp cơ học 

 
Hướng dẫn cách thi công bơm keo bằng máy 

Những điều cần lưu ý khi dùng máy bơm keo 2 thành phần 

 Kỹ thuật bơm keo đòi hỏi độ phức tạp cũng như kinh nghiệm xử lý cao. 

 Nếu bạn thực hiện tại nhà nên có hướng dẫn của nhân viên thi công kinh nghiệm 
hoặc thuê các thợ thi công chuyên nghiệp để tiến hành 

 Chúng ta phải thường xuyên bảo dưỡng, vệ sinh cho máy thật sạch sẽ để không bị 
đóng cặn, dính bẩn 

 Cần tuân thủ và làm đúng trình tự hướng dẫn thi công của nhà sản xuất đề ra 

 Khi sử dụng máy bơm keo nên mặc đồ bảo hộ, mang khẩu trang và kính mắt để bảo 
vệ 

 Để máy bơm keo T999 xa tầm tay trẻ em để tránh các bé không bị tổn thương khi 
nghịch vật liệu 
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