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Mô tả chi tiết máy phun sơn bột bả DF335 

 Tên sản phẩm: Máy phun sơn bột bả 

 Mã sản phẩm: DF335 

 Trọng lượng máy: 45kg 

 Dây: 10m 

 Khoảng cách phun: 800cm – 1,5m 

 Áp lực chịu nổ: 65 Mpa 

 Công suất: 4000W 

 Điện áp: 220V – 50HZ 

 Áp lực làm việc: 25 Mpa 

 Lưu lượng tốt nhất: 20L/min 

 Béch phun phù hợp: 515-567 

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

 
Máy phun sơn bột bả DF335 hàng chính hãng tại Hà Nội 
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Sử dụng máy phun sơn bột bả DF335 mang lại những ưu điểm nổi bật 
gì ? 

Cách làm truyền thống trước kia là trét sơn bằng tay của các anh thợ lành nghề thì máy phun 
sơn bột bả DF335 có những ưu điểm như sau : 

 Máy phun sơn bột bả DF335 với động cơ 4000w và công suất làm việc cao 

 Thiết kế súng phun tối ưu và khoảng cách phun từ 800cm – 1,5m 

 Dây phun dài 10m nên khá thuận tiện cho việc dễ dàng khi phun 

 Là một chiếc máy đa năng, ngoài bột trét tường nó có thể ứng dụng cho việc phun 
sơn cũng như các loại hóa chất khác. 

 Và có áp lực phun cao, hóa chất phun ra có độ phun đều và bám chặt hơn vào bề 
mặt phun. 

 Đem lại bề mặt phun bột bả lên tường nhanh chóng, đều và mịn, đem đến giá trị 
thẩm mỹ cao hơn nhiều so khi dùng bằng tay 

 Với máy phun sơn người thợ sẽ không phải mang thêm bất cứ một dụng cụ nào 
khác 

 Chỉ cần đảm bảo dây nguồn của máy dài là đã có thể làm việc nhanh chóng và tiện 
ích ở bất kỳ đâu kể cả trên độ cao bao nhiêu hay trên diện rộng thế nào 

 So với việc làm thủ công thì máy phun sơn bột bả DF335 giúp tăng năng suất gấp 
7-10 lần so với việc nhân công trét bằng tay 

 Máy phun sơn bả là dòng sản phẩm được đánh giá cao trong công cuộc thi công sơn 
bột bả 

Máy phun sơn bột bả DF335 thường được ứng dụng trong các hạng 
mục thi công xây dựng nào ? 

Có thể sử dụng cho các loại sơn có độ nhớt cao hoặc thấp như 

 Sơn dầu, chất tẩy rửa vết bẩn 

 Sơn mài, sơn chống ăn mòn 

 Sơn acrylic, sơn lót 

 Phun sơn nước, bột bã 

 Sơn latex, chất phủ chống nóng mái nhà 

 Hay là lớp phủ chống cháy.v.vv 

Hướng dẫn cách vận hành máy phun sơn bột bả DF335 
đúng kỹ thuật 
Đây là điều quan trọng chúng ta nên nắm bắt để giúp máy hoạt động tốt và không bị mất thời 
gian khi sử dụng máy phun sơn bột bả DF335 
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Điều 1: Tiến hành khuấy bột bả 

 Nên sử dụng lưới lọc bột gắn trên phễu để những bột óc trâu không bị trôi theo máy 
khi phun 

 Vì ta biết dù có khuấy bột kĩ cỡ nào đi nữa thì chúng ta vẫn còn xót những bột óc 
trâu ,sỏi cát rơi vào đó làm ảnh hưởng tới máy và hay bị tình trạng nghẹt bec phun 

 Hoặc ta nên có 2 thùng bột , 1 thùng bột ta khuấy đều , còn thùng còn lại ta gắn lưới 
lọc bột phia trên chứa bột đưa vào máy 

 Ta đổ từ thùng 1 ta đã khuấy vào thùng thứ 2 có lưới lọc bột .Cuối cùng ta lấy thùng 
bột thứ 2 đưa vào máy phun sơn bột bả DF335 là phun 

 Và khi khuấy bột ta nên pha bột loãng sệt không để bột đặc sẽ gây tình trạng nghẹt 
bột ,vấn đề tụt áp sẽ xảy ra 

Điều 2: Vấn đề mở máy –tắt máy phun sơn bột bả DF335 

 Trên máy phun bột bả ta thấy có 2 van ( 1 van xả và 1 van tăng áp ) 

 Lưu ý : Trước khi sử dụng máy ta phải xả van hồi trước ( van có ống nhỏ ) cho bột ra 
đều rồi ta mới khóa lại để phun 

 Và khi hết bột thay thùng bột mới ta cũng phải xả .và vệ sinh máy ta cũng phải xả cái 
van đó 

 Nếu chung ta ko xả trong những tình huống đó sẽ dễ gây tụt áp và nghẹt bột chỗ van 
xả 

 Khi chúng ta xả xong thì nút van tăng áp chúng ta tăng từ từ ,và khi chúng ta xả thì 
mở van áp nhỏ lại , không để van áp lớn khi xả 

Điều 3 : Vệ sinh và kiểm tra dầu máy phun sơn bột bả DF335 thường 
xuyên 

 Trước khi tắt máy nghỉ trưa hoặc cuối ngày ta phải vệ sinh máy kĩ càng bằng nước 
,đổ nước vào phun ra sung ,và xả van hồi đến khi nào tia phun trong như nước thì 
thôi 

 Kiểm tra dầu máy đinh kì 3-6 tháng , tùy theo máy hoạt động ít hay nhiều ,kiểm tra 
dầu máy thì ta kiểm tra như xe máy thôi 

 Và dầu chúng ta châm là dầu thủy lực , chúng ta có thể mua tại bất kì cây xăng nào 
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Hình ảnh minh hoạ khi phun sơn bàng máy 

Một số điều chúng ta cần lưu ý để không mua phải máy phun sơn bột bả 
kém chất lượng 

Dưới đây là cách nhận biết một sản phẩm máy phun sơn bột bả kém chất lượng: 

 Máy lên không đủ áp so với kết cấu thực của máy phun 

 Tụt áp : là hiện tượng hay xảy ra đối với các dòng máy rẻ tiền kèm chất lượng. 

 Máy phun yếu : Trong quá trình sử dụng với thời gian lâu dài thấy máy sẽcó hiện 
tượng phun ra yếu dần, áp suất chỉ lên 2.500 – 2.800 w 
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