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Mô tả chi tiết về máy phun vữa DF150  

 Tên sản phẩm: Máy phun vữa 

 Mã sản phẩm: DF150 

 Dung tích phễu: 20 lít 

 Trọng lượng: 65kg 

 Kích thước: 1120mm × 550mm × 1100 

 Bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu trực tiếp 

 
Máy phun vữa DF150 – Xi măng trát tường giá rẻ tại Hà Nội 

Thông số kỹ thuật của máy phun vữa trát tường 

 Điện áp: 220v / 380v 

 Công suất động cơ: 3,1kw 

 Lưu lượng phun (L/phút): 6-9 

 Khoảng cách phun: 

 Phương ngang: 30m 

 Phương dọc: 15m 
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 Kích thước cốt liệu: ≤ 2,2 

Những ưu điểm nổi trội mà máy phun vữa xi măng DF150 mang lại 
cho chúng ta ? 

 Máy phun vữa DF150 là dòng máy tích hợp thông minh và đồng bộ hóa nên sản 
phẩm đem lại hiệu quả làm việc cao. 

 Trục vít máy phun vữa xi măng DF150 với công suất lên tới 3100w và được thiết kế 
với khả năng kháng dầu, giúp máy hoạt động bền bỉ, không gặp các vấn đề tắc 
nghẽn như các dòng máy thông thường 

 Máy có thể phun vữa lên cao khoảng 5m đến 7m so với mặt đất. 

 Thiết kế của máy thông minh, hiện đại giúp cải thiện tầm phun xa, sử dụng dễ dàng 
hơn. 

 Đường ống bơm của máy phun vữa trát tường khá chuyên dụng, tạo ra năng suất 
cao và khá là an toàn 

 Thuận tiện cho những công trình thi công nhà cao tầng, chiều cao của máy bơm sẽ 
cung cấp vữa dễ dàng hơn 

 Chất lượng vữa được tạo ra đảm bảo chất lượng. Kết hợp với thiết bị tự cân đong và 
sự điều khiển của người vận hành thì vữa bê tông sẽ được tạo ra có độ bọt đúng yêu 
cầu 

 Máy giúp bạn tạo 1 lớp vữa mỏng trên tường. Nhờ đó, bạn có thể thực hiện việc trát 
tường dễ dàng và lớp vữa đều hơn. Tiến độ công việc từ đó cũng tăng lên 

 Có thể đặt xa công trình đang thi công, nhờ đó giảm được chi phí vận chuyển vật liệu 
khi thi công nhà cao tầng. 

 Máy bơm vữa có năng suất cao nhờ hoạt động bằng máy móc cải tiến hiện đại nên 
máy bơm vữa sẽ đem lại cho chúng ta năng suất cao hơn trát truyền thống gấp 
nhiều lần, giảm thiểu một lượng chi phí khá lớn về nhân lực 

Máy phun vữa DF150 được ứng dụng trong các hạng mục thi công 
xây dựng nào ? 

Đây là dòng máy phun vữa trát xi măng phổ biến và vô cùng quan trọng không thể thiếu trong 
công tác thi công xây dựng hiện nay như: 

 Phun vữa trát tường 

 Phun vữa trải nền 

 Phun bê tông nhẹ 

 Bơm vữa gia cố móng 

 Bơm đỗ vữa cọc nhồi 

 Bơm lấp đầy các vị trí… 

 Phun tạo sần 
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 Phun chống cháy 

 Phun giả núi, chống thấm,… 

Hướng dẫn cách sử dụng máy phun vữa xi măng, vữa bê tông DF150 
đúng cách nhất 

Bước 1: Lắp các bộ phận của máy lại với nhau 

Máy phun vữa bao gồm các bộ phận chính như phiễu chứa vữa, máy bơm vữa, ống dẫn vữa 
và máy nén khí. Trước khi sử dụng máy cần lắp chúng lại với nhau theo các liên kết sau: 

 Phiễu chứa vữa nối với đầu vào của máy bơm vữa bằng 1 đoạn dây dẫn ngắn, lưu ý 
các mối nối phải được buộc chặt để không bị thoát hơi. 

 Đầu ra của máy phun vữa nối vào ống dẫn vữa và cần phải buộc thật chặt để không 
xút hay trào vữa trong quá trình phun. 

 Đầu dây ra hơi của máy nén khí lắp vào đầu phun của ống dẫn vữa. 

 Sau khi lắp đặt xong chúng ta đấu điện cho máy phun vữa DF150, nhấn khởi động 
cho máy nén khí hoạt động trước để nạp đầy khí trước khi bơm. 

 Lưu ý: Kéo cho ống dẫn vữa được thẳng từ máy bơm đến địa chỉ tường cần phun, 
không bị gấp khúc để tránh tình trạng tắt ống trong quá trình phun. 

Bước 2: Tiến hành trộn vữa  

 Vữa dùng cho máy cần phải trộn đúng theo quy cách, để đảm bảo vữa ra đều, không 
bị tắc ống và giảm hao mòn cho máy. 

 Cần phải sàn cát để lọc bỏ các loại đá sỏi lớn, tránh việc tắt ống khi vào máy phun 
vữa DF150 

 Trộn xi măng, cát theo tỉ lệ bình thường và thêm vào 100g phụ gia cho 01 bao xi 
măng. 

 Phụ gia có tác dụng làm dẻo vữa, tạo độ kết dính tốt hơn, để trong quá trình phun 
vữa sẽ ra đều không đọng lại và giảm hao mòn cho máy 

Bước 3: Bơm hồ dầu để bôi trơn máy 

 Pha một thùng sơn hồ dầu loảng cho vào phiểu để máy bơm trước bôi trơn đường 
ống 

 Hồ dầu chỉ có tác dung bôi trơn nên không cần quá nhiều và chỉ bơm 1 lần trước khi 
sử dụng máy phun vữa 

Bước 4: Cho vữa vào bơm 

 Cho vữa đã trộn vào phiễu và bắt đầu bơm phun, quá trình làm việc cần diễn ra liên 
tục cho đến khi dừng hẵn, không nên dừng máy nghỉ quá 5 phút sẽ làm tắt ống. 

 Trong quá trình vận hành máy cần ít nhất 3-4 người để thực hiện các công việc sau: 

 01 nhân công trộn và tiếp vữa liên tục vào máy để quá trình làm việc diễn ra liên tục 
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 01 nhân công hỗ trợ cho công việc kéo dây và sử lý các vấn đề phát sinh 

 01 nhân công thực hiện công việc phun vữa lên tường 

 01 nhân công thực hiện công việc tô tường cho phẳng lại khi vữa đã phun lên 

Bước 5: Vệ sinh máy sau khi sử dụng 

 Sau khi kết thúc ca làm việc chúng ta cần vệ sinh máy ngay, việc để lâu sẽ làm vữa 
tắc trong ống và làm ngặt ống cho những lần sử dụng tiếp theo. 

 Đổ nước sạch vào máy và bơm phun liên tục cho đến khi thấy nước ở đầu phun ra 
đạt được độ trong nhất định, và hết vữa 

 Vệ sinh sạch vữa dính trên các bộ phận của máy, để tránh hiện tượng dính vữa và 
cứng lại 

 Che chắn máy phun vữa DF150 cẩn thận để tránh bị nước mưa hay nắng gắt sẽ 
làm máy mau hỏng 

 Nếu công trình ngưng sử dụng máy lâu dài, cần tháo rời các bộ phận của máy ra và 
đem cất ở nơi khô ráo 
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Hướng dẫn cách sử dụng máy phun vữa trát tường 

Một số điều cần lưu ý khi sử dụng máy phun vữa trát tường 

 Khi khởi động máy, bạn cần bật máy bơm không khí bên trong máy phun vữa điện 1 
pha rồi mới bắt cho các vật liệu xây dựng cần thiết vào máy. 

 Trước khi tắt máy, bạn phải dừng việc cho vật liệu vào trước rồi mới tắt máy bơm 
khí. 

 Máy phun vữa DF150 có khả năng chống cháy và chống ăn mòn nên an toàn, hiệu 
quả và sử dụng khá bền. 

 Để tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động của máy, tránh gây ra tình tình trạng tắc 
nghẽn, bạn nên cho vào máy những vật liệu có đường kính nhỏ khoảng 3mm hoặc ít 
hơn. 

 Khi thi công nên mặc đồ bảo hộ, đeo gang tay, khẩu trang và kính mắt 

 Để sản phẩm tránh xa tầm tay của trẻ em 
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