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Giới thiệu chung về máy phun chống thấm BF890 gốc xi măng, gốc 
dầu 

 Tên sản phẩm: Máy phun chống thấm 

 Mã sản phẩm: BF890 

 Điện áp : 220V 

 Công suất :1000W 

 Lưu lượng : 6 lít/min 

 Dây phun: 10m 

 Trọng lượng máy: 15kg 

 Kích thước: 600 x 350 x 600mm 

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

 
Máy phun chống thấm 2 thành phần BF890 – Gốc xi măng, bitum 

Sử dụng máy phun chống thấm BF890 mang lại những ưu điểm vượt 
trội nào ? 

 Máy phun chống thấm BF890 là loại máy được thiết kế vô cùng nhỏ gọn và trọng 
lượng chỉ khoảng 15kg 
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 Có thể dễ dàng vận chuyển đi những nơi mình muốn sử dụng rất nhanh chóng và 
tiện lợi mà không phải lo lắng sản phẩm nặng nề khó mang vác đi lại nữa 

 Máy thích hợp phun chống thấm gốc xi măng, gốc dầu, gốc nước, sika hoặc phun 
gốc polyurethan, phun gốc acrylic, hóa chất chống thấm trong xây dựng 

 Có đặc tính kỹ thuật tốt, kiểu máy tiện lợi dễ vận chuyển, dễ sử dụng, bảo trì đơn 
giản, được sử dụng rộng rãi 

 Đặc biệt,loại máy phun chống thấm BF890 này sử dụng điện 1 pha 220V rất tiện 
dụng khi dùng nguồn điện bất cứ nơi đâu, có công tác điều khiển nguồn điện từ xa 

 Máy hoạt động êm ái, tuổi thọ cao, tiết kiệm điện hiệu quả, luôn đáp ứng được 
những yêu cầu khắt khe của các công trình. 

 Sử dụng rất đơn giản và không hề gây khó khăn hay nguy hiểm cho người sử dụng 

 Bởi bạn chỉ cần kết nối máy với nguồn điện là đã có thể hoạt động được ngay rồi, 
siêu tiện dụng phù hợp với mọi đối tượng người dùng 

 Tiết kiệm được chi phí nhân công vì 1 máy phun chống thấm có công suất tương 
đương với 5-6 nhân công làm việc thủ công như lăn cọ 

 Giúp giải quyết công việc nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, giúp đẩy nhanh tiến độ thi 
công so với kỹ thuật bơm vữa hoặc lăn quét chống thấm truyền thống, là lựa chọn 
hàng đầu của các nhà đầu tư 

Máy phun chống thấm 2 thành phần BF890 được ứng dụng trong các 
hạng mục xây dựng như 

Máy phun chống thấm BF890 được ứng dụng cho các loại sơn chống thấm phổ biến 
như: 

 Sơn chống thấm 2 thành phần 

 Sơn chống thấm dạng lỏng gốc Polymer 

 Sơn chống thấm gốc keo 

 Sơn chống thấm gốc Acrylic, gốc Polyurethane 

 Phun sơn chống thấm gốc xi măng 

 Phun sơn chống thấm gốc dầu, gốc nước 

 Phun sơn chống thấm gốc sika 

 Hóa chất chống thấm trong xây dựng 
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Công tắc điều chỉnh tốc độ của máy phun
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Điều khiển nguồn điện từ xa 

Quy trình sử dụng máy phun chống thấm BF890 hai thành phần một 
cách hiệu quả nhất 

Trong quá trình sơn, để giúp lớp nước sơn chống thấm được hoàn hảo nhất, bên cạnh việc lựa 
chọn máy phun sơn tốt mà bạn còn cần thao tác đúng 

Để chất lượng sơn chống thấm được tốt nhất, mềm mịn và đều thì bạn cần sử dụng máy một 
cách đúng nhất. Dưới đây là cách sử dụng máy phun chống thấm BF890 chuẩn kỹ thuật 

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt, dụng cụ 

 Để phun sơn chống thấm được tiện lợi nhất bạn nên chuẩn bị bề mặt thật sạch sẽ 

 Với những khu vực bạn không muốn dính sơn thì hãy sử dụng băng keo để phủ lại 

 Nếu bạn sơn trần, sơn tường hay vật dụng gì, để tránh dây ra sàn bạn nên trải một 
tấm bạt xuống 

 Còn nếu bạn sơn ở ngoài trời thì nên che chắn kĩ để tránh gió thổi làm sơn bay lung 
tung 

 Để sơn, bạn cần chuẩn bị máy phun chống thấm BF890 phù hợp cũng như các vật 
dụng khác 

 Bạn nên chuẩn bị đầy đủ để việc sơn trở nên nhanh chóng, tiết kiệm thời gian nhất 

Bước 2: Test máy phun trước 

 Cách sử dụng máy phun chống thấm BF890 chuẩn chính là phải test máy. 

 Trước khi sơn chống thấm thật bạn hãy thử máy ra một bề mặt khác trước nhé. 

 Điều này sẽ giúp bạn kiếm tra máy phun xem có vấn đề gì không cũng như giúp bạn 
quen tay hơn 

 Ngoài ra, việc thử máy phun BF890 trước cũng giúp bạn có thể điều chỉnh được áp 
suất, lượng sơn phù hợp để tránh mắc lỗi trong quá trình sơn 

Bước 3: Điều chỉnh áp suất phun chống thấm 

 Nếu sơn phun không đều, lớp sơn dày thì bạn hãy điều chỉnh tăng áp lực lên cho 
máy 

 Tuy nhiên, với những người sử dụng lâu năm họ sẽ thường giữ áp lực thấp để giúp 
giữ tuổi thọ của sơn chống thấm 

 Vì nếu áp suất cao trong thời gian dài sẽ làm chất lượng sơn kém hơn, nhanh xuống 
cấp hơn 

Bước 4: Lưu ý khoảng cách phun sơn chống thấm 

 Để chất lượng sơn chống thấm tốt nhất thì bạn nên duy trì khoảng cách ổn định tròn 
khi sơn. 
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 Thường khoảng cách sơn lý tưởng sẽ là tầm 30m5cm (10-12 inch). 

 Khoảng cách lý tưởng sẽ giúp đủ xa để phun phủ lên bề mặt cũng như giúp lớp sơn 
đều hơn, chất lượng hơn 

 Nếu bạn để khoảng cách quá xa thì lớp sơn sẽ không đều màu. Còn nếu giữ máy 
phun sơn quá gần thì lớp sơn lại dày, mất thẩm mỹ. 

Bước 5: Di chuyển súng phun hợp lý 

 Kinh nghiệm sử dụng máy phun chống thấm BF890 chính là nếu bạn giữ súng 
phun lâu ở một vị trí thì sơn sẽ không đều và nhỏ giọt 

 Chính vì vậy, để hạn chế điều đó, bạn cần phải luôn di chuyển máy phun chống thấm 
trên bề mặt đang cần được chống thấm 

 Một lưu ý nữa là trong quá trình di chuyển bạn cần giữ tốc độ phù hợp, ổn định, 
không nên quá nhanh hay quá chậm. 

 Việc di chuyển súng phun ổn định cũng giúp bạn có một lớp chống thấm bền, mịn và 
đều màu 

Bước 6: Sau khi phun xong 

 Nếu đã phun xong ở ví trí đó và muốn thay đổi vị trí phun khác thì bạn cần thả nút 
kích hoạt ở máy phun chống thấm. 

 Tất nhiên, nếu cần sơn chống thấm thì bạn sẽ ấn vào nút đó. 

 Sau khi hoàn tất việc sơn bạn nên vệ sinh máy phun chống thấm BF890 , kiểm tra 
lại máy và cất chúng trong hộp chuẩn bị cho các lần sơn tiếp theo 
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Hướng dẫn cách thi công máy phun chống thấm BF890 

Một số những điều cần lưu ý khi dùng máy phun chống 
thấm BF890 hai thành phần 

 Phun sơn chống thấm cho tường hay bê tông phải được thực hiện bởi đội ngũ 
chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. 

 Sử dụng vật liệu chính hãng đạt chuẩn để đảm bảo chất lượng tốt nhất. 

 Bên cạnh đó máy móc hỗ trợ thi công nên chọn những loại hiện đại 

 Dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian và đạt năng suất lao động tốt nhất 

 Để máy phun chống thấm BF890 tránh xa tầm tay của trẻ em 
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