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Giới thiệu chung về máy phun sơn chống thấm BF880 

 Tên sản phẩm: Máy phun chống thấm 

 Mã sản phẩm: BF880 

 Dung tích phễu: 50L 

 Dây bơm: 10m 

 Trọng lượng máy: 80 kg 

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

 
Máy phun sơn chống thấm BF880 Sơn – gốc nước – dầu – Membrane 

Thông số kỹ thuật của máy phun sơn chống thấm gốc nước, gốc dầu 

 Tổng công suất: 4000W 

 Cống suất máy nén khí: 2800W 

 Điện áp đầu vào: 220V – 50HZ 

 Kích thước hạt lớn nhất: ≤1mm 

 Cự ly bơm: Ngang 15m – Dọc 10m 
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 Áp suất bơm: 20Mpa 

 Định mức bơm: 10 lít/phút 

Một số tính năng nổi bật mà máy phun sơn chống thấm BF880 mang 
lại khi sử dụng 

 Máy phun sơn chống thấm BF880 với tổng công suất 4000w bình nén trực tiếp tại 
phễu 50 lít, với 3 béch phun phù hợp cho từng loại vật liệu 

 Là dòng máy tiện lợi cho việc phun phun membrane, phun chống thấm gốc nước, 
gốc dầu, phun sơn 

 Dòng máy tích hợp phun chuyển động nén khí áp lực tại bình đựng liệu, máy phù 
hợp cho các hóa chất chống thấm dạng lỏng 

 Máy phun chống thấm có tỷ lệ xả chính xác 100% 

 Tránh được hao phí trong quá trình phun sơn vì sơn được phun trực tiếp lên bề mặt 

 Giúp cho bề mặt thi công đồng đều hơn, đảm bảo tính thẩm mỹ 

 Trong quá trình sử dụng, máy phun sơn chống thấm còn có thể điều chỉnh thời 
gian đông cứng của vật liệu bằng chất xúc tác chuyên dụng. 

 Cách sử dụng máy rất dễ dàng, tốc độ nhanh cho hiệu suất lớn, tiết kiệm được chi 
phí và nguyên liệu, nhân công. 

 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 

Máy phun sơn chống thấm BF880 được ứng dụng vào trong các hạng 
mục công trình xây dựng nào 

Hiện nay, máy phun sơn chống thấm BF880 là dòng máy tiện lợi cho việc: 

 Dùng để phun membrane 

 Phun chống thấm gốc nước 

 Phun chống thấm gốc dầu 

 Phun top 

 Phun sơn 

 Phun sơn chống thấm 

 Phun xi măng – Polyme dạng lỏng 

 Và các loại sơn chống thấm trên thị trường hiện nay 

Quy trình sử dụng máy phun sơn chống thấm BF880 mang lại hiệu 
quả cao 

Nhiều người nghĩ rằng chống thấm theo cách này khá phức tạp. Thế nhưng nếu làm đúng quy 
trình này bạn sẽ thấy việc thi công đơn giản hơn rất nhiều 
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Bước 1: Chuẩn bị bề mặt 

 Bước này rất quan trọng quyết định đến chất lượng sau khi sơn chống thấm 

 Hãy dọn dẹp tất cả chướng ngại vật xung quanh vị trí chống thấm. 

 Đối với những công trình cũ bề mặt phải được vệ sinh sạch sẽ. 

 Hút bụi, tưới nước đảm bảo sạch sẽ. Giúp cho chất chống thấm bám dính tốt hơn 

Bước 2: Test máy phun trước 

 Cách sử dụng máy phun sơn chống thấm BF880 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: Tiến hành phun 

 Sau khi đã có bề mặt thi công, thực hiện phun bằng cách sử dụng máy phun sơn 
chống thấm BF880 

 Nên thi công 2 đến 3 lớp để đảm bảo ngăn thấm dột tốt nhất. Lưu ý phải có thời gian 
để chờ sơn khô mới phun lớp thứ 2 lên 

Bước 5: Kiểm tra chất lượng và vệ sinh sau khi thi công 

 Sau khi quan sát thấy lớp chống thấm đã khô hẳn, hãy kiểm tra bằng cách thử nước. 
Nếu không có vấn đề gì tiến hành bàn giao công trình. 

 Vệ sinh lại tất cả dụng cụ và máy phun bằng nước sạch, tránh để chất chống thấm 
khô sẽ khó vệ sinh 
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Máy phun chống thấm BF880 
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