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Thông tin chi tiết về máy khuấy trộn sơn PCS – 2100K 

 Tên sản phẩm: Máy khuấy sơn PCS – 2100K 

 Mã sản phẩm: PCS – 2100k 

 Điện áp: 220V / 50Hz 

 Công suất động cơ: 2100W 

 Tốc độ vòng quay tối đa: 800 vòng/ phút 

 Trọng lượng: 2kg 

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

  

 
Máy khuấy trộn sơn bột bả chống thấm cầm tay PCS – 2100K 

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy khuấy sơn cầm tay 

 Cấu tạo máy khuấy sơn đơn giản, các loại máy khuấy sơn cầm tay có kích thước nhỏ gọn 

 Chỉ gồm động cơ khuấy, trục khuấy và cánh khuấy mini còn máy khuấy sơn công nghiệp có 
động cơ khuấy tốc độ cao; trục khuấy bằng vật liệu chịu ăn mòn tốt và cánh khuấy dạng đĩa. 

 Khi hoạt động động cơ máy khuấy sơn truyền động cho  trục khuấy và cánh khuấy quay 

 Từ đó các loại sơn được khuấy đều, đánh nhuyễn, mịn và sử dụng dễ dàng hơn. 
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Ưu điểm đặc điểm của máy khuấy trộn sơn PCS – 2100K 

Khi tìm hiểu về sản phẩm máy dùng để khuấy sơn thì bạn sẽ biết được máy có những ưu điểm vượt trội 
như: 

 Một trong những thiết bị cần thiết nhất trong ngành công nghiệp sản xuất sơn là máy khuấy 
sơn. 

 Được lựa chọn là vật liệu inox hoặc thép không gỉ với khả năng chịu ăn mòn tốt, trục bơm có 
thể là trục đơn hoặc trục kép 

 Sử dụng ở công đoạn khuấy trộn và làm đều sơn; trộn sơn tạo màu cho các dây chuyền sản 
xuất và trong bể chứa sơn 

 Máy khuấy sơn PCS – 2100K được thiết kế với bộ nâng hạ thủy lực; biến tần điều khiển tốc 
độ đi kèm máy 

 Vì vậy dễ dàng có thể thay đổi công suất và tốc độ khuấy của máy khuấy sơn dễ dàng 

 Khuấy nhanh và đều 

 Vật liệu bền bỉ khả năng chịu ăn mòn 

 Thiết kế mạnh mẽ, động cơ  hoạt động êm ái 

 Máy PCS – 2100K với tốc độ 800 vòng/phút sẽ giúp sơn, bột bả được trộn đều và nhuyễn; 
tránh được hiện tượng vón cục hay lên mang sơn 

 Lựa chọn và sử dụng đúng cách mới có hiệu quả sử dụng cao; lâu bền và tiết kiệm chi phí sử 
dụng 

 Bởi sơn là chất lỏng có tính ăn mòn mài mòn cao vì vậy khi lựa chọn; sử dụng máy khuấy 
sơn yêu cầu người sử dụng phải tìm hiểu kỹ 

 Là dạng thanh đơn có kích thước khá gọn nhẹ; khối lượng chỉ 2kg nên người lao động dễ 
dàng di chuyển đến nhiều địa điểm làm việc khác nhau 

 Máy có thiết kế tay cầm bản rộng cho bạn dễ dàng điều khiển. 

 Cần trộn dài giúp bạn không cần cúi xuống để làm việc 

 Phần đầu khuấy lớn dạng xoắn hỗ trợ sơn trộn đều; nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, công 
sức lao động 

 Không vón cục hay nổi màng sơn giúp chất lượng sơn đồng đểu, đẹp, tăng thẩm mỹ 
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Máy khuấy sơn bột bả chống thấm PCS – 2100K 
Ứng dụng của máy khuấy trộn sơn bột bả chống thấm PCS – 2100K 

Máy khuấy sơn có thể dùng cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau; đặc biệt là trong ngành xây dựng 
dân dụng. Dưới đây là những công dụng của máy khuấy trộn sơn PCS – 2100K mà bạn đọc nên biết: 

 Được ứng dụng nhiều việc hỗ trợ cho phun sơn cho nội thất ngoại thất của các công trình 
dân dụng. 

 Trong nhiều trường hợp, bạn cần phải trộn dung dịch sơn với nước bằng máy đánh sơn theo 
tỷ lệ nhất định. 

 Mục đích của việc pha loãng sơn bằng nước là để sơn có thể kết dính được với tường 

 Hạn chế tình trạng tường bị bong tróc, phồng rộp; ảnh hưởng xấu tới yếu tố thẩm mỹ cho 
ngôi nhà của bạn. 

 Máy khuấy sơn cũng được sử dụng để trộn đều bả bột với nước sạch rồi trét lên tường trước 
khi tiến hành sơn nhà 

 Các ứng dụng trong lĩnh vực sơn, men, thạch cao; chất độn, chất keo dính, silicon và các sản 
phẩm hoà tan khác. 

 Loại máy này được sử dụng trong công đoạn như khuấy sơn; làm đều màu sơn hay tạo màu 
sơn trong dây chuyền 
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Chính vì vậy, ứng dụng của máy khuấy sơn là vô cùng quan trọng trong ngành xây dựng dân dụng; biến 
công cụ này trở thành vật không thể thiếu đối với bất kỳ công trường nào 

Hướng dẫn cách sử dụng máy khuấy trộn sơn bột bả chống thấm PCS – 2100K 

Quy trình máy khuấy trộn sơn PCS – 2100K đúng cách được thực hiện theo 4 bước sau đây: 

Bước 1: Vệ sinh bề mặt cần sử dụng sơn, bột bả chống thấm 

 Để lớp sơn chống thấm một cách phủ mịn và bám dính tốt; thì công tác chuẩn bị bề mặt thi 
công cần được tiến hành kỹ lưỡng. 

 Độ ẩm tường không nên vượt quá 15% bởi độ ẩm quá cao sẽ khiến màng sơn nhanh xuống 
cấp; gây bong tróc, phồng rộp hoặc màu bị loang lổ. 

 Nếu điều kiện thời tiết lý tưởng, khô ráo thì sau khoảng 3 tuần bạn có thể thi công phần sơn 
hoặc bột bả 

 Các tạp chất nhiễm khuẩn có trong gạch, hồ, vữa tự phân hủy; giúp bề mặt thi công luôn ổn 
định. 

 Tiếp đó, bạn có thể vệ sinh lại bề mặt tường bằng giấy nhám mịn; nhằm loại bỏ các hạt cát 
còn bám trên tường rồi tiến hành vệ sinh bụi bẩn hay bất kỳ yếu tố nào có thể làm giảm độ 
bám dính của sơn. 

 Với tường cũ, trước khi sơn lại, bạn cần loại bỏ hết rêu mốc; bụi bẩn và lớp sơn cũ đã bong 
tróc 

Bước 2: Hướng dẫn tắt mở máy 

 Trước khi cắm điện cho máy khuấy sơn PCS – 2100K; luôn kiểm tra xem công tắc trượt có 
vận hành đúng cách và trở về vị trí “OFF” (TẮT) không. 

 Để khởi động máy khuấy người dùng cần trượt công tắc về vị trí “I” (ON – BẬT). 

 Khi vận hành liên tục, ấn vào phần trước của công tắc trượt để khóa lại. 

 Để dừng máy, ấn vào phần sau của công tắc trượt, rồi trượt về vị trí “O” (OFF – Tắt). 
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Động cơ của máy khuấy sơn chống thấm 

Bước 3: Thi công chống thấm 

 Đây là bước làm rất quan trọng trong quá trình sơn nhà. 

 Thi công chống thấm có tác dụng bảo vệ công trình khỏi tác động của các yếu tố mưa, ẩm… 

 Lời khuyên của chúng tôi là bạn nên chủ động chống thấm từ phía có nguồn nước để đạt 
được hiệu quả cao nhất. 

Bước 4: Thi công bột bả 

 Bột bả (matit) là vật liệu được sử dụng để tạo bề mặt bằng phẳng cho tường; che đi khe nứt 
trước khi thi công sơn lót, sơn phủ, đồng thời cũng làm tăng độ bám dính 

 Bạn trộn bột bả với nước theo tỉ lệ 3:1, sau đó sử dụng máy khuấy sơn PCS – 2100K; và 
khuấy đều cho tới khi hỗn hợp đạt trạng thái quánh dẻo đồng nhất 

 Tiếp theo, bạn tiến hành trét 1 – 2 lớp, các lớp cách nhau khoảng 2 – 4 tiếng 

 Sau 6 giờ thì bạn tiến hành xả nhám 

 Sau khi đã xả nhám, bạn nên chờ 1 – 2 ngày để bề mặt bột cứng rồi mới quay lại vệ sinh và 
thi công lớp lót 

An toàn và sức khoẻ khi sử dụng 
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 Khi thi công máy khuấy sơn nên mặc đồ bảo hộ, đeo gang tay và khẩu trang 

 Không được để sơn chống thấm vương lên mắt và da 

 Khi dùng xong nên vệ sinh và bảo quản sạch sẽ 

 Khi sử dụng thiết bị khuấy trộn cần đảm bảo nắm chắc những kiến thức cơ bản về thiết bị để 
có thể dễ dàng kiểm tra; đánh giá một cách sơ bộ trong quá trình bảo dưỡng 

 Hoặc có thể biết được những hỏng hóc của thiết bị để có những biện pháp sửa chữa cho phù 
hợp. 

 Trong trường hợp dùng máy khuấy mà dính sơn lên mắt thì phải rửa bằng nước sạch 

 Hoặc bị triệu chứng bất thường thì đến gặp ngay bác sĩ nơi gần nhất để được chuẩn đoán 
một cách kịp thời 

 Nên để máy khuấy sơn PCS – 2100K tránh xa tầm tay của trẻ em 

Đầu khuấy sơn 
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