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Giới thiệu chung về máy mài tường cán dài 

 Tên sản phẩm: Máy mài tường 

 Điện áp: 220v-50Hz 

 Công suất động cơ: 2800w 

 Đường kính mâm mài: < 220mm 

 Tốc độ quay: 1000 vòng/phút 

 Trọng lượng máy: 5kg 

 Bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh chỗ có khí hậu ẩm ướt 

Máy mài tường cán dài cầm tay hàng chính hãng tại Hà Nội 

Một số ưu điểm nổi bật mà máy mài tường cán dài đem lại khi sử 
dụng 

Máy mài tường cán dài được biết đến như một loại máy chuyên thi công các loại bề mặt như 
tường, trần, bê tông, sàn bởi những ưu điểm mà sản phẩm này mang lại: 
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 Được sản xuất và thiết kế thông minh với chiều dài của cán là 1,5m với công suất 
động cơ lên tới 2800w 

 Có kích thước nhỏ nhẹ và người dùng hoàn toàn có thể sử dụng ở độ cao khác 
nhau, với những tính chất công việc khác nhau 

 Máy mài tường cán dài cầm tay không những được các nhà thi công sử dụng cho 
công việc mài tường, sàn bê tông, trần 

 Mà còn được biết đến như dòng máy đa năng khi lắp các được các dòng chổi mài 
đánh gỉ, sét cho bề mặt sắt, thép, tôn 

 Với việc sử dụng máy chà tường, người dùng có thể làm giảm đến 90% lượng bụi 
thải ra ngoài môi trường 

 So với việc dùng tay không đều thì với việc sử dụng máy chà tường cán dài, bề mặt 
tường của bạn mịn hơn và đẹp hơn rất nhiều lần so với việc dùng tay chà 

 Tuy nhiên với máy mài tường thì hiệu quả công việc sẽ đảm bảo và nhanh chóng 
hơn, bức tường khi sơn màu lên sẽ đẹp hơn rất nhiều lần. 

 Dùng máy chà tường tương đương với công suất làm việc của từ 3 -4 nhân công 
làm thủ công chà bằng tay 

 Linh hoạt trong việc thực hiện công việc bạn hoàn toàn có thể dùng máy mài trong 
mọi hoàn cảnh 

 Không chỉ làm giảm tình trạng ô nhiễm không khí mà còn giúp bảo vệ sức khỏe 
người dùng 

Ứng dụng của máy mài tường cán dài trong các công trình xây dựng 

Ở các công trình xây dựng, người ta thường sử dụng máy mài trong các công việc như: 

 Chổi mài đánh gỉ, sét cho bề mặt sắt, thép, tôn 

 Chà nhám, đánh bóng bề mặt kim loại ( bạn cần kết hợp thêm phụ kiện bàn chải sắt 
vào máy mài góc. …) 

 Mài sắc lại những dụng cụ kim loại. … 

 Máy mài tường cán dài cũng gỡ bỏ được vữa ron cũ 

 Mài phẳng các bề mặt như tường, trần, loại bỏ các loại sơn bã và tạp chất 

 Mài loại bỏ các tạp chất, keo bám dính trên bề mặt 

 Mài phẳng các đường chớp cạnh hoặc sần sùi trên nền bê tông 

 Khắc phục tình trạng nền nhà bị bong tróc sau một thời gian đưa vào hoạt động 

 Làm sạch các loại bụi bẩn, tạp chất, vụn xi măng trên sàn nhà. 
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Chổi đánh rỉ sắt cho máy mài tường cầm tay 

Hướng dẫn cách sử dụng máy mài tường cầm tay đúng kỹ thuật nhất 

Việc sử dụng máy mài sai cách sẽ làm ảnh hưởng không ít đến chất lượng công trình. Hơn nữa 
chúng còn làm tiêu tốn nhiều công sức, thời gian thậm chí là tiền của vào những việc vô bổ. Vì 
thế cần phải nắm rõ cách sử dụng máy mài tường như thế nào để đạt hiệu quả: 

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ 

 Chổi đánh rỉ sét, bàn chải đánh rỉ, bát đánh rỉ,…. 

 Giấy chà nhám 

 Đĩa mài 

 Máy mài tường cán dài cầm tay, máy đánh bóng 

 Dao cạo vết bẩn, dụng cụ cạo vết bẩn 

Bước 2: Hướng dẫn tắt/mở máy 
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 Trước khi cắm điện cho máy mài, luôn kiểm tra xem công tắc trượt có vận hành đúng 
cách và trở về vị trí “OFF” (TẮT) không. 

 Để khởi động máy mài tường người dùng cần trượt công tắc về vị trí “I” (ON – BẬT). 

 Khi vận hành liên tục, ấn vào phần trước của công tắc trượt để khóa lại. 

 Để dừng máy mài, ấn vào phần sau của công tắc trượt, rồi trượt về vị trí “O” (OFF – 
Tắt). 

Đây sẽ là nguyên tắc cơ bản khi tháo lắp máy mài tường cán dài cầm tay mà ai cũng nên biết! 

Bước 3: Cách tháo lắp đá mài vào trục đúng cách 

 Lắp theo đúng chiều đá, đá và trục phải cùng kích thước và khớp nhau 

 Sau đó, phải dùng chìa khóa chuyên dụng để siết chặt đá vào vai trục 

 Nếu đá mài của máy mài tường cán dài và trục không khớp nhau sẽ dẫn đến đá bị 
rung mạnh, phải dừng ngay để kiểm tra 

 Mọi người cần chú ý đá mài phải đặt đồng tâm với lỗ đặt đá 

 Mặt sau của đá phải sát với vòng đệm của vai trục 

 Mặt trước của đá có vòng đệm và phải được siết chặt ốc 

 Khi chênh lệch đường kính giữa 2 đá là trên 40% hoặc chỉ có một đá thì mọi người 
tuyệt đối không nên sử dụng máy để đảm bảo an toàn 

 Khi lắp đá mài tuyệt đối không được dùng búa để đóng vào đai ốc 
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Máy mài tường cán dài 

Bước 4: Tiến hành thi công đối với từng loại tường 

Với bề mặt tường mới 

 Sử dụng dao xủi, đá mài để loại bỏ tất cả các ba vớ hồ vữa có trên bề mặt tường. 

 Dùng dao xủi loại bỏ những mẩu gỗ mục, bùn đất có trong lớp hồ vữa. 

 Chống thấm, trám trét khe nứt nếu có (chỉ xử lý những vết nứt tĩnh, những vết nứt do 
răn nứt hồ vữa…) 

 Nếu trên bề mặt có dầu mỡ, phải dùng giẽ lau sạch. 
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Với bề mặt tường cũ 

Thông thường tường hồ vữa cũ chưa sử dụng chất phủ rất rổng xốp. Do đó lâu ngày sẽ sinh ra 
rêu mốc nhất là những diện tích khuất ánh sáng. 

 Đầu tiên cần loại bõ lớp rêu mốc bằng bàn chải sắt, dao xủi…hoặc có thể bằng máy 
mài 

 Sau đó ta phải xử lý bề mặt tường với chất chống rêu mốc để diệt những bào tử nấm 
mốc còn nằm sâu trong các mao mạch của tường. 

 Làm vệ sinh bề mặt trước khi thi công hệ thống sơn. 

Với bề mặt tường đã sử dụng vôi 

 Bề mặt tường vôi thường bong tróc loang lổ, rất khó cạo sạch lớp vôi cũ khi tường 
khô. 

 Do đó cần làm ẩm bề mặt tường trước khi dùng máy mài tường cán dài loại bõ lớp 
vôi cũ. 

 Nếu không ta phải sử dụng loại sơn lót có tính năng tăng cường độ bám dính để kết 
dính lớp vôi cũ trước khi thi công hệ thống sơn. 

Với bề mặt tường đã qua sử dụng sơn nước 

Thông thường xảy ra cho tường ngoài. Qua thời gian sử dụng, màng sơn phía ngoài bị xuống 
cấp, phấn hóa (khi xoa tay lên tường  bột phấn có màu giống như màu của tường). Điều chúng 
ta cần làm là: 

 Làm sạch hết bột phấn bằng máy mài tường cán dài 

 Hoặc sử dụng sơn lót có tính năng tăng độ bám dính trước khi thi công hệ thống 
sơn. 

 Nếu bề mặt tường cũ không sạch, sẽ dẩn đến việc bong tróc về sau. 

Tường đã qua sử dụng sơn nước 

 Thông thường đối với dạng bề mặt này ta chỉ cần làm sạch bụi bằng chổi cỏ hoặc giẽ 
lau. Sau đó thi công lại hai lớp sơn mới. 

 Nên trám trét các khe nứt, chống thấm nếu cần thiết. 

 Khi thay đổi màu cũ là màu sậm bằng màu mới nhạt hơn, cần thiết phải có một lớp 
sơn trắng để độ che lấp được đảm bảo hơn 

Trên đây là cách mài tường cho các loại bề mặt. Tùy từng bề mặt mà bạn có phương hướng 
xử lý khác nhau. Là một trong những khâu quan trọng trong quá trình hoàn thiện công trình xây 
dựng nên bạn cần phải chú ý và đảm bảo hoàn thành tốt nhất nhé 

Một số những điều cần đảm bảo an toàn sức khoẻ khi sử dụng máy mài 
tường cán dài cầm tay 
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 Trong quá trình sử dụng máy mài tường cán dài không nên tạo nhiều áp lực cho máy 
vì nó có thể bật ngược lại về phía bạn và gây ra nguy hiểm. 

 Chúng ta hoàn toàn có thể điều chình tốc độ của máy mài khi làm việc ở các góc hẹp 
hoặc là những công việc đòi hỏi tính tỉ mỉ cao. 

 Tuyệt đối tuân thủ những hướng dẫn, quy trình sử dụng máy mài tường cán dài của 
nhà sản xuất để đảm bảo an toàn. 

 Trang bị khẩu trang, bao tay khi chà nhám với những bề mặt sinh nhiều mùn, mạt, 
bụi. 

 Không sử dụng máy mài ở gần lửa để tránh hiện tượng bắt lửa và gây cháy. 

 Người sử dụng phải đảm bảo luôn mang kính bảo hộ để bảo vệ mắt, tránh trường 
hợp bị vật lạ, khói bụi bay vào mắt 

 Để sản phẩm tránh xa tầm tay của trẻ em 
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