
                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

Mô tả chi tiết về máy phun sơn PCS-3000PS 

 Tên sản phẩm: Máy phun sơn PCS-3000PS 

 Mã sản phẩm: PCS-3000PS 

 Công suất động cơ: 3000W 

 Áp lực làm việc lớn nhất: 3400Psi~23Mpa 

 Lưu lượng  phun lớn nhất: 20L/min 

 Khoảng cách phun: 25-35cm 

 Trọng lượng: 17kg 

 Cách lưu trữ máy: Ở nơi khô ráo, sạch sẽ và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Máy phun sơn PCS-3000PS 

Những tính năng tuyệt vời mà máy phun sơn PCS-3000PS đem lại khi sử dụng 

Máy phun sơn có rất nhiều ưu điểm trong những công trình vì thế nhiều công trình yêu thích và lựa chọn 
nó. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết những ưu điểm đó. 

 Máy phun sơn PCS-3000PS là dòng máy với công nghệ tiên tiến được tích hợp trong một 
thiết kế gọn gàng và khối lượng nhẹ, dễ dàng di chuyển 

 Thiết bị chuyên dụng sử dụng công nghệ động cơ không chổi than; khiến cho độ bền của sản 
phẩm tăng gấp nhiều lần so với các công nghệ động cơ khác 
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 Được thiết kế để thực hiện sơn phủ các công trình, nhà xưởng có quy mô lớn 

 Vì vậy mà yếu tố công suất lớn chính là đặc điểm đầu tiên của sản phẩm này 

 Máy sử dụng công nghệ động cơ không chổi than giúp tăng độ bền bỉ theo thời gian. 

 Áp lực phun lớn có thể đạt tối đa 3400Psi tương đương mức 23 Mpa giúp tăng độ bám dính 
sơn trên bề mặt phun. 

 Lưu lượng phun 20 lít/phút và công suất hoạt động là 3.000W đáp ứng tiến độ làm việc nhanh 
chóng tại các công trình xây dựng. 

 Chất lượng của máy phun sơn PCS-3000PS phun ra sơn đều màu, mịn, có độ thẩm mỹ cao 

 Có thể kết hợp với dây và súng phun để phun tại những công trình tòa nhà cao tầng 

 Sử dụng máy tiết kiệm được chi phí thuê nhân công lăn thủ công 

 Chiếc máy phun sơn trải qua quá trình sản xuất chuyên biệt mà máy có chất lượng cao, tuổi 
thọ lâu bền 

Máy phun sơn PCS-3000PS được ứng dụng trong các trường hợp nào ? 

Máy phun sơn là một thiết bị quan trọng và không thể thiếu của những công trình xây dựng ngày nay. 
Loại máy này tạo ra sự chất lượng; uy tín của mỗi một công trình. Dưới đây là các hạng mục mà máy 
phun sơn PCS-3000PS được sử dụng 

 Sử dụng để phun sơn dầu 

 Phun các loại sơn nước 

 Phun sơn nội thất 

 Và phun sơn ngoại thất 

 Phun bột bả 

 Phun sơn tường 

 Phun sơn chống thấm 

 Phun bột trét 

 Phun sơn dầu, chất tẩy rửa vết bẩn 

 Sơn mài, sơn chống ăn mòn 

 Sơn acrylic, sơn lót 
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Cách sử dụng máy phun sơn PCS 3000PS 

Quy trình sử dụng máy phun sơn PCS-3000PS chi tiết nhất 

Trong quá trình sơn, để giúp lớp nước sơn được hoàn hảo nhất; bên cạnh việc lựa chọn máy phun sơn 
tốt mà bạn còn cần thao tác đúng. Nếu bạn sai kỹ thuật thì dù máy phun sơn PCS-3000PS có tốt đến 
mấy thì cũng khó cho chất lượng sơn tốt được. Dưới đây là quy trình sử dụng máy phun sơn chuẩn nhất 
mà tongkhochongtham.com đã tổng hợp lại 

Bước 1: Tiến hành chuẩn bị bề mặt trước khi phun 

Việc dành quá nhiều thời gian và công sức sơn sửa một thứ gì đó quả thật vô cùng chán nản dù chỉ là 
nhìn thấy một mặt dưới đồ vật hay góc khuất của phòng không hoàn hảo. Bạn cũng sẽ chẳng thích thú 
khi mất vài giờ để sơn; sau đó lại thêm một khoảng thời gian không nhỏ để dọn dẹp sạch sẽ. Vì thế, bạn 
nên đảm bảo rằng mình luôn: 

 Có ánh sáng tốt trong khu vực sơn sửa. 

 Di chuyển hoặc che phủ tất cả đồ đạc và sàn nhà. 

 Vá và làm mịn các lỗ đinh, mảng vữa vỡ trên bề mặt cần sơn. 

 Lau chùi cẩn thận các bề mặt cần sơn. 

 Cất gọn các công tắc điện rời và che kín ổ cắm trên tường. 

 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: Test máy phun sơn trước 

 Đầu tiên cách dùng máy phun sơn PCS-3000PS chuẩn chính là phải test máy trước khi sử 
dụng 

 Trước khi sơn thật bạn hãy thử máy ra một bề mặt khác trước nhé. 
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 Điều này sẽ giúp bạn kiếm tra máy phun xem có vấn đề gì không cũng như giúp bạn quen tay 
hơn. 

 Việc thử máy phun sơn trước cũng giúp bạn có thể điều chỉnh được áp suất; lượng sơn phù 
hợp để tránh mắc lỗi trong quá trình sơn 

Bước 3: Khoảng cách phun sơn 

 Để chất lượng sơn tốt nhất thì bạn nên duy trì khoảng cách ổn định tròn khi sơn. 

 Thường thì khoảng cách sơn lý tưởng nhất sẽ là tầm 30m5cm (10-12 inch) 

 Khoảng cách lý tưởng sẽ giúp đủ xa để phun phủ lên bề mặt cũng như giúp lớp sơn đều hơn, 
chất lượng hơn 

 Nếu bạn để khoảng cách quá xa thì lớp sơn sẽ không đều màu. 

 Còn nếu giữ máy phun sơn PCS-3000PS quá gần thì lớp sơn lại quá dày, sẽ gây mất thẩm 
mỹ 

Bước 4: Cách di chuyển đầu súng phun  

 Sử dụng máy phun sơn cầm tay chính là nếu bạn giữ súng phun lâu ở một vị trí thì sơn sẽ 
không đều và nhỏ giọt. 

 Để hạn chế điều đó, bạn cần phải luôn di chuyển máy phun sơn trên bề mặt đang sơn. 

 Lưu ý nữa là trong quá trình di chuyển bạn cần giữ tốc độ phù hợp, ổn định, không nên quá 
nhanh hay quá chậm. 

 Việc di chuyển súng phun ổn định cũng giúp bạn có một lớp sơn bền, mịn và đều màu 

Bước 5: Xử lý sau khi phun xong 

 Nếu đã phun xong ở ví trí đó và muốn thay đổi vị trí phun khác thì bạn cần thả nút kích hoạt ở 
máy phun sơn. 

 Tất nhiên, nếu cần sơn thì bạn sẽ ấn vào nút đó. 

 Sau khi hoàn tất việc sơn bạn nên vệ sinh máy phun sơn và bảo quản máy ở nơi thoáng mát 

 Kiểm tra lại máy và cất chúng trong hộp chuẩn bị cho các lần sơn tiếp theo 
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Hình ảnh thực tế của máy phun sơn 3000PS 

Lưu ý khi sử dụng máy phun sơn 
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 Làm vệ sinh sạch sẽ máy và các linh phụ kiện trước và sau khi sử dụng 

 Kiểm tra các mối nối, khớp nối xem có gãy, nứt vỡ, hở van không. 

 Chất lượng sơn đẹp hay không tùy thuộc điều chỉnh lượng tia phun, chất lượng sơn và chỉnh 
khí nén. 

 Đeo găng tay và mặt nạ phòng độc. 

 Tránh xa khu đông đúc người và xa ngọn lửa. 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi đang sử dụng sản phẩm 

 Không được để phun sơn dính lên mặt, mũi, chân, tay 

 Bảo quản máy ở nơi thoáng mát, khô ráo 

 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 

 Để máy phun sơn tránh xa tầm tay của trẻ em 
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