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Mô tả chi tiết về máy phun chống thấm N1 

 Công suất động cơ: 3 kw x380v 

 Lưu lượng (L/phút): 25 

 Khoảng cách phun (m) 

 Phương ngang: 45m 

 Phương thẳng đứng: 15m 

 Kích thước cốt liệu (mm): <2 

 Dung tích phễu (L): 50 

 Trọng lượng máy: 90 kg 

 Kích thước (mm): 1200 x 700 x 1050 

 Cách bảo quản: Ở nhiệt độ thoáng mát, tránh khí hậu ẩm ướt 

Máy phun chống 

thấm N1 

Ưu điểm nổi trội của máy phun chống thấm N1 

Để trả lời cho câu hỏi cách chống thấm bằng máy phun chống thấm N1 có tốt không thì hãy 
xem những ưu điểm vượt trội mà loại máy này đem lại sau đây: 
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 Máy phun chống thấm N1 được thiết kế trên dây chuyền công nghệ hiện đại, nhập 
khẩu nguyên chiếc với công suất động cơ 3kw x380v 

 Và lưu lượng 25 lít/ phút mang đến công suất làm việc tối đa và vô cùng hiệu quả 

 Kích thước  1200 x 700 x 1050 (mm) và thể tích nhỏ với trọng lượng 90kg, rất dễ vận 
chuyển và sửa chữa một cách tiện lợi và nhanh chóng 

 Với khả năng nâng cao năng suất, hiệu quả công việc cùng công dụng đa dạng 

 Sản phẩm chính là thiết bị hoàn hảo thích hợp với nhiều công trình và mang lại hiệu 
quả cao. 

 Là sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài nên dòng máy N1 hoàn 
toàn đảm bảo chất lượng với tuổi thọ cao và ít hư hỏng trong quá trình sử dụng 

 Máy phun vữa chống thấm có tính linh hoạt cao. Không chỉ ở vận chuyển vật liệu 
mà còn dễ di chuyển và sử dụng. 

 Sau khi hoàn thành công việc, máy phun vữa chống thấm N1 có thể nhanh chóng vệ 
sinh thiết bị bằng nước một cách dễ dàng 

Máy phun chống thấm N1 được ứng dụng trong các hạng mục nào  

Máy phun chống thấm N1 rất phù hợp với nhiều công đoạn thi công khác nhau. Sau đây sẽ là 
những ứng dụng tuyệt vời của loại máy phun này đem lại: 

 Sử dụng để phun chống thấm 

 Phun vữa đánh bóng, phun sơn 

 Chống cháy, phun trần nhà p 

 Phun cách nhiệt, làm giả núi, … 

 Sơn chống thấm gốc keo – xi măng – Polyme dạng lỏng 

 Các loại sơn chống thấm hiện nay 

 Và có thể bơm phun các chất liệu dạng loãng  

Cách sử dụng máy phun chống thấm N1 đạt hiệu quả chống thấm cao 

Để máy phun chống thấm N1 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 bề mặt 

 Làm sạch bề mặt bê tông, đặc chắc, không dính dầu mỡ, bụi bẩn và các tạp chất 
khác. 

 Nếu là bề mặt bằng kim loại (sắt, thép) phải loại bỏ để không có vảy rỉ sét hoặc dầu 
mỡ. 

 Các bề mặt hút nước phải được bão hòa hoàn toàn nhưng không được để đọng 
nước trên bề mặt cần thi công 
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Bước 2: Chuẩn bị dụng cụ 

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

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

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

 Để chống thấm, bạn cần chuẩn bị máy phun chống thấm N1 phù hợp cũng như các 
vật dụng khác 

 Bạn nên chuẩn bị đầy đủ để việc xử lý chống thấm trở nên nhanh chóng, tiết kiệm 
thời gian nhất 

Bước 3: Test máy phun trước 

 Cách sử dụng máy phun vữa chống thấm N1 chuẩn chính là phải test máy trước 

 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 trước cũng giúp bạn có thể điều chỉnh được áp suất, 
lượng sơn phù hợp để tránh mắc lỗi trong quá trình chống thấm 

Bước 4: 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 và thấm lại nhanh hơn 

Bước 5: Chú ý khoảng cách phun sơn chống thấm 

 Để chất lượng chống thấm tốt nhất thì bạn nên duy trì khoảng cách ổn định tròn khi 
phun 

 Thường khoảng cách phun 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. Còn nếu giữ máy phun 
sơn quá gần thì lớp sơn lại dày, mất thẩm mỹ 
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Hình ảnh khi phun chống thấm bằng máy 

Một số điều cần chú ý khi sử dụng máy phun sơn chống thấm 

 Để lớp chống thấm đạt hiệu quả cao, bạn cần làm đúng theo hướng dẫn 

 Vận hành máy theo đúng kỹ thuật  

 Khi thi công nên mặc đồ bảo hộ, đeo gang tay, khẩu trang và kính mắt 
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 Tránh để vật liệu chống thấm dính lên mắt và da 

 Nếu trong trường hợp dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Để máy phun vữa chống thấm N1 tránh xa tầm tay của trẻ em 

 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com

