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Giới thiệu chung về máy phun sơn cầm tay 850W 

 Tên sản phẩm: Máy phun sơn cầm tay 850W 

 Mã sản phẩm: 850W 

 Thương hiệu: Liema 

 Công suất động cơ: 850W 

 Điện áp: 220V-50Hz 

 Lưu lượng phun lớn nhất: 1200ml/min 

 Dung tích bình chứa: 1000ml 

 Cách bảo quản máy: Nên để ở nơi khô ráo, sạch sẽ và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Máy phun sơn cầm tay dùng điện 850W 

Những ưu điểm nổi bật của máy phun sơn cầm tay 850W 

Với việc phát minh ra máy phun sơn cầm tay mini đã giúp cho công việc sơn trở nên đơn giản, dễ dàng 
hơn bao giờ hết. Có thể thấy, máy phun sơn cầm tay đã mang đến những lợi ích cực kỳ to lớn như 

 Máy phun sơn cầm tay 850W hoàn toàn có trọng lượng nhẹ, gọn gàng 
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 Máy không có thêm các đường ống dẫn khí; ống dẫn sơn nên rất linh hoạt trong công việc 
sơn 

 Có tốc độ phun rất đều, bền màu sơn, nước sơn phẳng, mỏng và mịn; có chất lượng tốt hơn 

 Phun ra lớp sơn đồng nhất và mịn màng; hạn chế tối đa các hiện tượng sơn nhỏ giọt 

 Đã trở thành lựa chọn số 1 của người tiêu dùng mỗi khi có nhu cầu cần sơn hoặc làm mới 
không gian ngôi nhà của mình. 

 Sự ra đời của các loại máy phun sơn cầm tay mini đã giải phóng sức lao động cho con người 

 Cùng nhờ đó mà bạn không cần phải mất quá nhiều thời gian và cũng như chi phí để thuê 
thợ lăn sơn 

 Hiệu năng vận hành của máy phun sơn cầm tay 850W không kém gì máy phun sơn công 
nghiệp, giúp tiết kiệm tối đa thời gian sơn phủ 

 Không tốn sức như sơn truyền thống, máy phun sơn cầm tay giúp cân bằng trọng lực tốt; 
cầm nắm dễ dàng trong thời gian dài mà không gây mỏi tay 

 Mẫu mã phong phú, giá thành đa dạng phù hợp với mọi nhu cầu, mục đích sử dụng 

 Sản phẩm được thiết kế để có thể cầm tay và di chuyển thoải mái; kích thước chỉ nhỉnh hơn 
một chút so với chiếc khoan tay nhưng trọng lượng lại nhẹ hơn rất nhiều 

 Chủ yếu sử dụng cho cá nhân, những người thợ đơn lẻ và có nhiều hạn chế khi sử dụng để 
sơn phủ trong không gian lớn 

Máy phun sơn cầm tay 850W được sử dụng cho các hạng mục nào ? 

Máy phun sơn cầm tay 850W này ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết mọi lĩnh vực của đời 
sống cần dùng đến sơn, ví dụ như: 

 Trang trí nội thất: Máy phun sơn 850W được dùng để sơn tường bên ngoài và bên trong nhà, 
sơn hàng rào, .. 

 Quảng cáo: Các loại biển quảng cáo phải để ở ngoài trời, chịu nhiều ảnh hưởng của mưa, 
nắng nên cần phải sơn để tránh bị hỏng hóc 

 Cơ khí: Đối với các loại cổng ra vào, chấn song cửa sổ, cửa sắt… thì cũng cần sơn để tránh 
bị hoen gỉ 

 Đồ nội thất, đồ trang trí bằng gỗ và kim loại: Các sản phẩm đồ nội thất hay đồ trang trí gia 
đình khi được phủ sơn cũng sẽ trở nên bắt mắt hơn; bền bỉ hơn, không lo bị trầy xước, mối 
mọt, ẩm mốc hay hoen gỉ theo thời gian 
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Hướng dẫn cách dùng súng phun sơn 850W 

Hướng dẫn cách dùng máy phun sơn cầm tay 850W đúng kỹ thuật đem lại hiệu quả nhất 

Máy phun sơn cầm tay 850W đang được nhiều sự lựa chọn của đông đảo người dùng. Tuy nhiên, khái 
niệm “súng phun sơn” là một công cụ khá mới lạ; chính vì thế mà hôm nay tongkhochongtham.com sẽ 
hướng dẫn về cách sử dụng máy phun sơn cho những ai muốn tìm hiểu nhé 

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt 

 Đầu tiên, 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. 

 Còn 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: Cách lắp súng phun vào máy phun sơn 

Hầu hết, máy phun sơn đi kèm các phụ kiện chuyên dụng như súng phun sơn và bình đựng sơn;… Và 
bước đầu để sử dụng máy phun sơn bạn cần làm các bước sau. 

 Nối ống khí, ống sơn trực tiếp vào súng phun sơn. 

 Sơn sau khi đã lọc hoặc pha thì đổ trực tiếp vào bình sơn. 

 Sau đó, gắn đường ống hút vào bình đựng sơn. 

Bước 3: Test máy phun trước khi sơn 

 Trước khi sơn, hãy thử máy ra bề mặt khác trước nhé 

 Điều này là để kiểm tra xem máy phun sơn mini có gặp vấn đề trục gì về kĩ thuật không. 

 Đồng thời, nó cũng giúp bạn điều chỉnh được lượng sơn phù hợp, áp suất 

 Bạn sẽ không gặp bất cứ sai sót gì trong quá trình sơn. 

Bước 3: Cách điều chỉnh súng phun sơn phù hợp 

 Chắc hẳn đây là vấn đề quan tâm của nhiều người; bởi phun sơn cần có một tay nghề 
chuyên nghiệp; cũng như bạn cần phải hiểu rõ nguyên lý hoạt động của súng phun thì mới có 
thể sơn đẹp được… 

 Nên lưu ý, trước khi sử dụng máy phun sơn; hãy điều chỉnh áp lực khí phun và tia phun khi 
qua đầu súng một cách hợp lý; để sơn được phun lên bề mặt đẹp hơn, đều màu hơn. 

 Sau đây, chúng tôi sẽ mô tả chi tiết hơn về cách điều chỉnh máy phun sơn cầm tay 850W sao 
cho phù hợp với mục đích sử dụng. 

Bước 4: Chỉnh tia phun cho súng phun sơn 

 Mỗi súng phun sơn đều có hệ thống điều chỉnh tia phun khác nhau tùy theo thiết kế của đầu 
phun. 

 Với máy phun sơn cầm tay 850W, bạn sẽ có thể phun sơn cùng các hình thức tia phun trên 
súng phun sơn là: Phun chéo, phun dọc, phun ngang. 
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 Máy phun sẽ cho nhiều ki ểu tia phun khác biệt như ngang, dọc, chéo, đáp ứng mọi yêu cầu 
công việc. 

Bước 5: Chỉnh lượng sơn cho súng phun sơn 

 Để điều chỉnh lượng phun ra ít bạn siết chặt thì lượng sơn phun ra càng ít và ngược lại. 

 Trường hợp sơn sản phẩm nhỏ hay các góc cạnh cần sự tỉ mỉ; thì bạn cũng cần phải khéo 
léo điều chỉnh lượng sơn ra vừa đủ; tránh tình trạng phun quá nhiều, quá nhanh gây chảy 
nước sơn. 

 Nếu muốn giảm lượng sơn phun, vặn nút chỉnh lượng sơn sang phải và ngược lại. 

 Nếu vặn hết cỡ sang phải, lúc này súng chỉ phun ra khí 

Bước 6: Di chuyển máy phun sơn 

 Trong trường hợp bạn giữ máy phun quá lâu; khi đó sẽ dễ có hiện tượng sơn không đều và 
nhỏ giọt. 

 Vì vậy để tránh được vấn đề này; bạn hãy di chuyển súng trên bề mặt bạn đang phun sơn. 

 Bạn hãy cẩn thận và chắc chắn tốc độ bạn đang di chuyển thích hợp nhất. 

 Cuối cùng là nhả nút kích hoạt ở súng phun để dừng phun. 

 Nếu như bạn đã phun sơn xong hoàn thành; bạn hãy cầm thả nút kích hoạt ở súng phun để 
dừng lại quá trình sơn đó. 
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Linh kiện của súng phun sơn mini 850W 

Những điều cần lưu ý gì trong quá trình sử dụng máy phun sơn cầm tay? 

 Sau mỗi lần sơn, cũng nên chú ý vệ sinh sạch sẽ bình chứa sơn và đầu phun 
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 Tránh cho các vật dụng này bị đóng cặn sơn hay bị sơn bít tắc; khiến những lần sơn sau khó 
hoặc không thực hiện được thao tác sơn. 

 Người dùng cần lưu ý pha sơn theo đúng giới hạn đậm đặc mà máy có thể sơn được; tránh 
trường hợp sơn quá đặc khiến lớp sơn thành phẩm không mịn, lẫn những hạt sơn to và rất 
tốn sơn. 

 Luôn duy trì độ ẩm và nhiệt độ không khí ở mức ổn định. 

 Ngoài ra cũng phải kiểm tra cẩn thận áp suất khí nén trong bình. 

 Sử dụng các dụng cụ bảo hộ lao động trong quá trình sơn như mặc quần áo, đội nón và đeo 
găng tay… 

 Không được ăn uống hay hút thuốc trong quá trình phun 

 Không được dùng để phun lung tung vào người 

 Nếu bị sơn dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch  

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

 Cất giữ các máy phun sơn tránh xa tầm tay của trẻ em 
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