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Thông tin chi tiết về máy phun bột bả PCS-4000BB 

 Tên sản phẩm: Máy phun bột bả PCS-4000BB 

 Mã sản phẩm: PCS-4000BB 

 Kích thước: 62,5 x 51,5 x 57 cm 

 Trọng lượng máy: 65kg 

 Công suất động cơ: 4000W 

 Điện áp: 220V – 50Hz 

 Áp lực làm việc lớn nhất: 22Mpa 

 Lực lượng phun lớn nhất: 20L/min 

 Khoảng cách phun: 25-35cm 

 
Máy phun bột bả tường PCS-4000BB 

Đặc điểm nổi bật của máy phun bột bả PCS-4000BB 

So với kiểu làm truyền thống trét bột bằng tay của những anh thợ lành nghề trước đây thì máy phun bột 
bả tường PCS-4000BB có những ưu điểm như sau : 

 Máy phun bột bả PCS-4000BB này khác với những máy phun thông thường 
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 Là máy có hệ thống ống phễu lớn đi kèm với đầu hút của bơm và đường ống dẫn thông minh 

 Máy phun bột có thể lắp đồng thời 2 vòi phun với lưu lượng tối đa đạt 20L/min. 

 Khi cần thiết, máy có thể sử dụng động cơ 4000W để đạt được hiệu quả làm việc tốt nhất. 

 Máy cho chất lượng phun bột vượt trội với áp lực cao, tia phun đều; vừa giúp tiết kiệm bột, 
tiết kiệm công sức đáng kể 

 Hơn thế nữa bề mặt bột bám tốt hơn, hiệu quả tức thời; tạo lớp bột bảo vệ bề mặt công trình 
bền đẹp hơn. 

 Thay vì trét bột matit lên tường theo kiểu truyền thống thì máy phun bột trét chỉ cần 1 thao tác 
là dùng vòi súng phun bột trét lên tường. 

 Với công dụng đa năng, thiết kế nhỏ gọn linh hoạt, hiệu quả tối đa 

 Bánh xe khí nén lớn, dễ di chuyển trong công trình. 

 Tốc độ làm việc của máy phun bột bả PCS-4000BB cực kỳ cao. 

 Máy phun bột trét tường trở thành thiết bị lý tưởng giúp quá trình thi công xây dựng thuận lợi, 
đảm bảo nhanh tiến độ. 

 Có ống phễu, bột có thể đi dễ dàng đến khoang bơm mà không cần phải hút như các loại 
máy khác. 

 Nguyên lý hoạt động này làm giảm nguy cơ bột bị tắc; nghẽn khi chưa được khuấy đều. 

Ứng dụng của máy phun bột bả tường PCS-4000BB  

Máy phun bột bả PCS-4000BB với công suất lớn nên có độ hút cao có thể sử dụng cho các loại sơn có 
độ nhớt cao hoặc thấp như: 

 Phun bột bả 

 Phun sơn tường 

 Phun bột trét 

 Phun sơn dầu, chất tẩy rửa vết bẩn 

 Sơn mài, sơn chống ăn mòn 

 Sơn acrylic, sơn lót 

 Sơn mài 

 Phun sơn nước 

 Lớp phủ chống cháy.v.vv 

 Hay sơn latex, chất phủ chống nóng mái nhà 
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Hính ảnh về máy phun sơn bột bả PCS 4000BB chính hãng 

Cách sử dụng máy phun bột bả PCS-4000BB chi tiết nhất  
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Đây là điều quan trọng ta nên nắm bắt để giúp máy hoạt động tốt; không bị phiền hà và mất thời gian khi 
sử dụng máy phun bột bả PCS-4000BB 

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt  

 Bạn nên chú ý những khu vực xung quanh trước khi bắt đầu phun sơn. 

 Hãy xem nơi nào không muốn sơn; dán chúng lại bằng băng keo. 

 Sau đó hãy trải một tấm vải bạt xuống trên mặt sàn để tránh rơi sơn xuống nhà. 

 Nếu bạn đang sơn bên ngoài, gió có thể thổi sơn của bạn và mang nó đến các bức tường và 
mặt bằng gần đó. 

 Tốt nhất là giữ cho các bề mặt khác phủ bằng vải bạt để đảm bảo điều này không xảy ra. 

Bước 2: Vấn đề mở máy –tắt máy phun sơn  

 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 phun bột bả PCS-4000BB 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 

Bước 3: Tiến hành thực hiện dùng máy bột bả 

 Trộn hỗn hợp bột trét tường với tỷ lệ nước theo đúng công thức, 

 Cho vòi hút của máy phun bột trét/ bả vào hỗn hợp bột trét đã trộn. 

 Khởi động máy phun bột bả tường PCS-4000BB trong vòng 5 đến 10 phút để bột được tuần 
hoàng đều. 

 Mở vòi và tiến hành phun bột trét tường lên thẳng vật dụng cần thi công. 

Bước 4: Vệ sinh và kiểm tra máy 

 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 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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Cách dùng máy phun sơn bột bả tường PCS 4000BB 

Lưu ý khi sử dụng máy phun bột bả 

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

 Tránh để sơn bả dính lên mắt, mũi, miệng và da 

 Vận hành máy đúng cách 

 Thường xuyên tra thêm dầu, tránh trường hợp khô dầu làm giảm tuổi thọ của máy. 

 Sau khi sử dụng xong, chú ý cần vệ sinh thật kĩ càng máy phun sơn 

 Trong quá trình sử dụng nên che chắn (nhưng cần thoáng mát) để tránh sơn dính làm dơ 
máy phun sơn. 

 Kiểm tra kỹ càng nguồn điện trước khi sử dụng máy phun 

 Nên để máy phun bột bả tránh xa tầm tay của trẻ em 
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