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Giới thiệu chung về máy bơm keo Pu – Epoxy YL800 

 Xuất xứ: Đài Loan 

 Mã sản phẩm: YL800 

 Áp suất lớn nhất: 15000psi 

 Áp suất làm việc:  7500psi 

 Công suất động cơ: 1200w 

 Tốc độ:  2600 vòng/phút 

 Điện áp: 220v-50HZ 

 Thể tích bình chứa: 2 lít 

 Trọng lượng máy: 7,5 kg 

 Kích thước: 400 x 210 x 400 mm 

 Cách bảo quản: Để máy ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng và khí hậu ẩm ướt 

 
Máy bơm keo Pu – Epoxy YL800 chính hãng tại Hà Nội 

Những tính năng nổi bật mà máy bơm keo Pu – Epoxy YL800 đem lại 

Hiện tại trên thị trường có rất nhiều các dòng máy bơm keo chống thấm được bán trôi nổi. 
Để chọn cho mình một sản phẩm máy bơm keo với tính hiệu quả làm việc cao cũng như áp 
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suất làm việc lớn là điều không dễ,chính vì vậy khi mua sản phẩm của chúng tôi quý khách 
hàng có thể yên tâm về điều này. Dưới đây là một số lý do bạn nên lựa chọn mua máy bơm 
keo Pu YL800 của chúng tôi: 

 Pu YL800 là loại máy bơm keo được thiết kế nhỏ gọn và chắc chắn, dễ dàng di 
chuyển tới mọi công trình 

 Cũng là dòng máy bơm keo được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến 
số một về lĩnh vực chống thấm 

 Được thiết kế tối ưu, bộ chuyển động pitong áp lực lớn, độ dài dây bơm 5m, dễ 
hàng di chuyển tới điểm bơm. 

 Và sản xuất bằng công nghệ hiện đại cùng với chức năng kết dính cao mang đến 
nhiều công dụng cho ngành xây dựng. 

 Thi công làm việc một cách hiệu quả tối đa nhất, tiết kiệm thời gian và nhân công 
so với các dòng máy bơm keo PU trương nở thông thường 

 Có thể bơm keo Epoxy gia cố tăng liên kết bê tông, với độ bền tốt, tuổi thọ 
piston cao 

 Máy bơm keo Pu YL800 với công suất làm việc là 15000 psi giúp nhà thi công 
tiết kiệm được thời gian thi công, nhân công… thời gian thi công đúng tiến độ. 

 Các phần liên kết giữa các bộ phận đẩy được lắp gắn các các mạch roăng cao 
su với độ kín cao, giúp máy không bị giảm mất áp lực trong quá trình bơm 

Ứng dụng trong các hạng mục của máy bơm keo Pu – 
Epoxy YL800 
Sỡ hữu nhiều ưu điểm nên máy bơm keo Pu YL800 được ứng dụng vào trong xây dựng 
khá phổ biến như: 

 Bơm chống thấm các vết rạn nứt của tường, trần, 

 Chống thấm bê tông 

 Bơm chống thấm hố pit thang máy 

 Chống thấm bể đựng nước, bể bơi 

 Chống thấp các thành tiếp giáp 

 Chống thấm tầng hầm 

 Chống thấm các bể ngầm 

 Chống thấm mạch ngừng 

 Xử lý nứt bê tông tầng hầm 

 Bơm chống thấm các bề mặt liên quan 
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Chuẩn bị thi công máy bơm keo Pu – Epoxy YL800 

Hướng dẫn cơ bản về cách thi công máy bơm keo chống thấm Pu – 
Epoxy YL800 

Các bước thi công sử dụng máy bơm keo Pu YL800 gồm 6 bước cơ bản sau: 

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt 

 Vệ sinh bề mặt sạch sẽ, loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, dầu mỡ và các tạp chất khác 
bám lên 

 Bề mặt không được để lại vũng nước, việc đó sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình 
thi công 

Bước 2: Khoan lỗ 

 Khoan nghiêng góc 45 độ đâm xuyên qua vết nứt hoặc vị trí cần xử lý 

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

Bước 3: Lắp kim bơm 

 Đặt kim bơm keo vào trong miệng lỗ khoan sao cho phần chân kim ngập vào 
trong lớp bê tông. 

 Sử dụng thiết bị vặn kim vặn chặt theo chiều kim đồng hồ để kim bám chặt vào 
bê tông và ngăn keo trào ra miệng lỗ khi bơm. 

Bước 4: Bơm keo vào trong vết nứt 

 Dùng máy bơm keo Pu – Epoxy YL800 bơm keo vào các vị trí cần xử lý 
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 Chú ý bơm chậm khi áp trong ống lên cao để keo từ từ đi sâu vào các vết nứt và 
chặn các dòng nước thấm hiệu quả 

Bước 5: Vệ sinh 

 Sau khi lớp keo đã khô, tháo các đầu mũi kim ra khỏi miệng lỗ khoan bằng cách 
vặn theo chiều ngược chiều kim đồng hồ 

 Vệ sinh sạch lớp keo còn lại bám trên miệng lỗ và trám phẳng lại bề mặt bằng 
vữa sửa chữa cường độ cao 

 Sau khi thi công, cần vệ sinh máy bơm keo bằng xăng công nghiệp hoặc axeton. 

Những điều cần chú ý khi thi công máy bơm keo Pu – Epoxy YL800 

 Kỹ thuật bơm keo PU – Epoxy đòi hỏi 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. Do vậy, tuổi thọ của máy sẽ cao hơn. 

 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 mang khẩu trang và kính mắt để bảo vệ 

 Để sản phẩm tránh xa tầm tay của trẻ em 
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