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Giới thiệu chung về máy phun chống thấm YL-PJ04  

 Tên sản phẩm: Máy phun chống thấm 

 Mã sản phẩm: YL-PJ04 

 Dung tích phễu (L): 15L 

 Trọng lượng máy: 19kg 

 Kích thước: 700 x 400 x 840mm 

 Lưu lượng (L/phút): 0-6 

 Công suất động cơ: 0.69 kw x 220v 

 Khoảng cách phun(m): 

 Phương ngang: 20 

 Phương thẳng đứng: 10 

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

 
Máy phun chống thấm YL-PJ04 chính hãng giá tốt tại Hà Nội 

Sử dụng máy phun chống thấm YL-PJ04 có những lợi ích gì ? 
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Sản phẩm máy phun chống thấm sở hữu cho mình nhiều ưu điểm nên được rất nhiều người 
dùng lựa chọn và tin tưởng. Những ưu điểm nổi bật đó là: 

 Máy phun chống thấm YL-PJ04 thuộc dòng máy phun sơn thể tích nhỏ, với kích 
thước 700x400x840 mm và trọng lượng chỉ khoảng 19kg 

 Màu sắc sản phẩm đa dạng giúp bạn có thêm nhiều sự lựa chọn hơn cho mình khi 
có nhu cầu 

 Sử dụng nguồn điện 1 pha 220V nên tốc độ làm việc cực kỳ nhanh. 

 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 

 Bạn chỉ cần sử dụng hệ thống máy phun chống thấm này thì có thể đạt hiệu suất cực 
cao. 

 Đặc tính kỹ thuật tốt, kiểu máy tiện lợi dễ vận chuyển, dễ sử dụng, bảo trì đơn giản, 
được sử dụng rộng rãi trong việc phun chống thấm 

 Có thể tiết kiệm được đáng kể 15-20% lượng sơn và sau khi phun chống thấm thì 
sơn cực kỳ bám chắc trên bề mặt 

 Máy thích hợp phun vữa đánh bóng, phun chống thấm gốc xi măng, phun lớp cách 
nhiệt… 

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

 Trong quá trình sử dụng, còn có thể điều chỉnh thời gian đông cứng của vật liệu bằng 
chất xúc tác chuyên dụng 

 Sau khi hoàn thành công việc, có thể nhanh chóng vệ sinh thiết bị bằng nước một 
cách dễ dàng 

Máy phun chống thấm được ứng dụng vào trong các hạng mục 
chống thấm sau 

Máy phun chống thấm YL-PJ04 được ứng dụng phổ biến trong các công trình xây dựng như: 

 Phun vữa đánh bóng 

 Phun chống thấm 

 Phun sơn 

 Phun chống cháy 

 Phun trần nhà 

 Hoặc phun cách nhiệt, làm giả núi, 

 Sơn chống thấm 2 thành phần 

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

 Sơn gốc Sika Tipseal 107 

 Sơn chống thấm gốc Polyurea 
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 Sơn chống thấm gốc Acrylic 

 Và các loại sơn chống thấm trên thị trường hiện nay 

Cách sử dụng máy phun chống thấm YL-PJ04 đúng cách mang lại 
hiệu quả cao 

Trong quá trình thi công máy phun chống thấm YL-PJ04, cần phải nắm được biện pháp thi 
công chính xác để bảo hiệu quả cho công trình. Trong số các loại công trình thì thi công máy 
phun sơn bắt buộc người thực hiện phải có kỹ thuật và am hiểu chuyên sâu về sản phẩm 

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 YL-PJ04 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 YL-PJ04 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  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 sơnchống 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. 
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Hướng dẫn cách thi công máy phun chống thấm 

Một số điều cần lưu ý khi phun vữa chống thấm bằng máy 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2021/04/huong-dan-cach-thi-cong-may-phun-chong-tham-bf760.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 Lựa chọn máy chất lượng tránh mua hàng trôi nổi trên thị trường 

 Khi thi công nhớ mang đồ bảo hộ như gang tay cao su, kính bảo hộ… 

 Tránh để chất chống thấm tiếp xúc với mắt, mũi, miệng rửa sạch ngay với nước nếu 
chẳng may dính phải. 

 Bảo quản máy phun chống thấm YL-PJ04 ở nơi khô ráo và tránh xa với trẻ em 
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