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Thông tin chi tiết về máy phun sơn PCS-4000NPS 

 Tên sản phẩm: Máy phun sơn PCS-4000NPS 

 Mã sản phẩm: PCS-4000NPS 

 Công suất động cơ: 4000W 

 Điện áp: 220v-50Hz 

 Áp lực làm việc lớn nhất: 22Mpa 

 Lưu lượng phun lớn nhất: 20L/min 

 Khoảng cách phun: 25-35cm 

 Kích thước: 62,5 x 51,5 x 57 cm 

 Trọng lượng máy: 38kg 

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, sạch sẽ và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Máy phun sơn PCS-4000NPS 

Những ưu điểm nổi trội của máy phun sơn PCS-4000NPS 

Ngày nay với công nghệ tiên tiến nhiều máy móc ra đời cho ngành xây dựng thì máy phun sơn cũng 1 
phần hỗ trợ cho các nhà thầu giảm nhiều chi phí cho vật liệu và nhân công. So với kiểu làm truyền thống 
sơn bằng tay của những anh thợ lành nghề trước đây thì máy phun sơn có những ưu điểm như sau : 
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 Máy phun sơn được sản xuất bằng công nghệ hiện đại giúp đáp ứng nhu cầu; tốc độ cao cho 
các công trình xây dựng 

 Có thiết kế nhỏ gọn để có thể cầm trên tay và dễ dàng thao tác bằng cách bóp cò; để sơn 
được phun đều lên bề mặt 

 Tiến độ thi công công trình nhanh gấp 8 lần so với kiểu làm truyền thống 

 So với làm thủ công thì máy phun sơn PCS-4000NPS; giúp tăng năng suất 7-10 lần so với 
nhân công sơn bằng tay 

 Tiết kiệm được nhân công và tiêu hao nguyên liệu cho các nhà thầu 

 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 

 Máy phun sơn PCS-4000NPS tạo lớp bột bảo vệ bề mặt công trình bền đẹp hơn 

 Dùng máy phun sơn thì bạn sẽ không phải mang thêm bất cứ một dụng cụ nào khác 

 Chỉ cần đảm bảo dây nguồn của máy dài là đã có thể làm việc nhanh chóng và tiện ích trên 
diện rộng. 

Sức mạnh của công nghệ là luôn tìm ra những cái tối ưu hơn, khắc phục những hạn chế mà thiết bị 
trước chưa có được. Vì vậy bạn đừng trần trừ mà hãy mua ngay máy phun sơn PCS-4000NPS thay cho 
việc lăn sơn truyền thống vừa ảnh hưởng sức khỏe, vừa lãng phí thời gian, tiền bạc. 

Ứng dụng thực tế của máy phun sơn PCS-4000NPS 

Mặc dù đã biết được những đặc điểm của dòng máy này nhưng bạn vẫn đang băn khoăn chưa biết ứng 
dụng của nó như thế nào ? Vậy thì hãy xem những ứng dụng của máy khi sử dụng máy cho việc sơn 
nhé 

 Dùng để sơn tường bên ngoài và bên trong nhà 

 Phun sơn hàng rào… 

 Phun các loại sơn chống thấm 

 Phun sơn nước 

 Phun sơn dầu 

 Phun sơn mài 

 Phun sơn chống ăn mòn 

 Phun filler 

 Phun sơn gốc nhựa nhân tạo 

 Phun sơn xây dựng 

 Phun sơn nội, ngoại thất 

 Trong các ngành sản xuất thiết bị như : đồ nội thất, oto, xe máy, đồ gỗ, đồ nhựa, sắt, thép 
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Sử dụng máy phun sơn hiệu quả như thế nào 

Hướng dẫn cách sử dụng máy phun sơn PCS-4000NPS đúng cách nhất 

Sử dụng máy phun sơn PCS-4000NPS như thế nào cho đúng cách, chất lượng. Đừng lo lắng, ngay sau 
đây tongkhochongtham.com sẽ chia sẻ cho các bạn cách để dùng loại máy phun sơn theo các bước sau 
đây: 

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt và dụng cụ 

 Để phun sơn được tiện lợi nhất bạn nên chuẩn bị bề mặt sơn thật cẩn thận 

 Với những khu vực bạn không muốn dính sơn thì hãy sử dụng băng keo để phủ lại 

 Nếu bạn sơn trần, sơn tường hay vật dụng gì; để tránh dây ra sàn bạn nên trải một tấm bạt 
xuống 

 Còn nếu bạn sơn ở ngoài trời thì nên che chắn kĩ để tránh gió thổi làm sơn bay lung tung 

 Để sơn, bạn cần chuẩn bị máy phun sơn PCS-4000NPS; và loại sơn phù hợp cũng như các 
vật dụng khác 

 Trước khi sơn, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ thiết yếu để việc sơn trở nên nhanh 
chóng, tiết kiệm thời gian nhất có thể 

Bước 2: Phun thử nghiệm máy 

 Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng một máy phun sơn để phun 

 Thì trước tiên bạn nên luyện tập trên bề mặt nháp nào đó tới khi sẵn sàng để phun sơn. 

 Điều này sẽ giúp bạn kiếm tra máy xem có vấn đề gì không cũng như giúp bạn quen tay hơn 

Bước 3: Điều chỉnh áp suất ( nếu cần ) 

 Nếu sơn phun không đều và dày, lúc này bạn cần phải tăng áp lực lên cho máy 
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 Nên có một đồng hồ quay số báo mức áp lực trên máy phun sơn PCS-4000NPS để kiểm soát 
việc này 

 Tuy nhiên, như một quy luật chung, bạn sẽ muốn giữ áp lực càng thấp càng tốt mà không 
gây ra một công việc sơn yếu hơn 

 Áp suất cao không cần thiết sẽ gây ra chất lượng sơn nhanh xuống cấp hơn 

Bước 4: Khoảng cách phun sơn 

 Để chất lượng sơn được tốt nhất, khi sơn bạn hãy duy trì ở khoảng cách ổn định tròn 

 Khoảng cách sơn lý tưởng là 30.5cm 

 Áp dụng khoảng cách đó sẽ giúp sơn được phủ đều hơn, chất lượng hơn 

 Nếu để máy phun sơn quá gần, lớp sơn sẽ rất dày 

 Còn nếu để quá xa thì lớp sơn lại không đều màu, mất tính thẩm mỹ 

Bước 5: Cách di chuyển máy phun sơn  

 Kinh nghiệm là nếu bạn giữ súng phun sơn quá lâu tại một vị trí thì sơn sẽ nhỏ giọt và không 
đều. 

 Vì vậy, bạn phải luôn di chuyển máy phun trên bề mặt đang sơn. 

 Lưu ý, trong khi di chuyển hay giữ ở tốc độ ổn định, không qua chậm hay quá nhanh. 

 Áp dụng điều này, bạn sẽ có một lớp sơn mịn và đều màu. 

Bước 6: Sau khi phun xong 

 Hãy thả nút kích hoạt nằm trên máy phun sơn nếu bạn đã phun xong và muốn chuyển vị trí 
sơn khác. 

 Khi kết thúc việc sơn, bạn hãy vệ sinh máy phun sơn PCS-4000NPS; kiểm tra lại một lần rồi 
cất chúng vào hộp. 
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Cách sử dụng máy phun sơn PCS 4000NPS đúng kỹ thuật 

Những điều cần lưu ý trong quá trình sử dụng máy phun sơn 

 Khi sử dụng máy phun sơn thì bạn nên lưu ý là trang bị mặt nạ hoặc khẩu trang khi dùng. 

 Vì lượng sơn khi phun ra sẽ nén thành hơi. Điều này làm ta khó kiểm soát được vì chúng sẽ 
bay tự do trong không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe khi hít vào 

 Tuyệt đối không được để chất sơn dính lên mắt, mũi, miệng và da 

 Khi đang phun không nên ăn uống hay hút thuốc 

 Sử dụng máy phun sơn cần phải đúng kỹ thuật 

 Cần vệ sinh máy trước và sau khi sử dụng để đảm bảo được an toàn cũng như chất lượng 
sơn 

 Máy chỉ hoạt động tốt nhất ở nguồn điện phù hợp, việc nguồn cung cấp không phù hợp; hoặc 
sẽ là máy móc không hoạt động hoặc khiến máy móc quá tải, dẫn đến hư hỏng máy hay 

 Để đảm bảo hiệu quả phun sơn tốt cần đảm bảo độ ẩm và nhiệt độ không tăng trong suốt 
thời gian phun. 

 Chú ý, mọi thiết bị đều phải để xa tầm tay trẻ em; không cho trẻ em tới gần khu vực sơn tránh 
việc nhiễm độc do sơn và những vật dụng khi sơn gây nguy hiểm. 
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