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Bàn cào răng cưa là dụng cụ chuyên dùng thi công sơn epoxy tự san phẳng cho nền nhà xưởng, 

tiện lợi, dễ sử dụng. 

Bàn cào sơn tự san phẳng được thiết kế có lưỡi dao và đinh đo được làm bằng thép không gỉ. 

Có khả năng tự làm phẳng nền sơn, xoay nhiều góc độ và thay được lưỡi dao dễ dàng. 

Giới thiệu chung về bàn cào răng cưa tự san phẳng cho sơn 

epoxy - chất chống thấm polyurethane 

Bàn cào răng cưa  hay còn gọi là bàn trang sơn sử dụng cho sơn epoxy hoặc sơn chống thấm 

polyurethane cán lớp sơn mỏng 1mm 

 Xoay nhiều gốc độ 

 Phụ kiện đi kèm: Bộ ốc vít tháo lắp điều chỉnh, 2 tay cầm ( 1 to, 1 nhỏ ) đi kèm 

 Dễ lau chùi, vệ sinh, tái sử dụng 

 Bao gồm những tính năng nổi bật như có thể xoay nhiều gốc độ, có khả năng thay được 

lưỡi dao, đặc biệt là có cây nối dài thuận lợi cho việc thi công. 

 Với những tính năng vô cùng thuận lợi và tiện ích của chiếc bàn cào và cộng thêm tay 

nghề chuẩn sẽ đem lại cho bạn một công trình như mong đợi. 

[caption id="attachment_11384" align="aligncenter" width="1162"]

 Bàn cào răng cưa tự điều chỉnh thi công sơn epoxy tự san phẳng[/caption] 

https://tongkhochongtham.com/ban-cao-rang-cua-tu-dieu-chinh-thi-cong-son-epoxy-tu-san-phang/
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Thông số kỹ thuật của sản phẩm 

Sản xuất  Thép, chống mài mòn, không rỉ sét 

Kích thước 46cm và 60cm Khung nhôm, 

Lưỡi 
Lưỡi thép không gỉ dài 50cm. Thay lưỡi dao 

được. 

Tay cầm ( 

cây nối) 

 Bằng inox tháo lắp dễ dàng, cây nối dài 

2,5m 

Độ cứng 
 Cao, linh hoạt khi thi công trên bề mặt 

thẳng đứng hay nằm ngang 

Độ bền  Cao, sử dụng nhiều lần 

Ứng dụng của bàn cào răng cưa thi công sơn epoxy tự san 

phẳng 

 Gạt vữa tự san bằng cho nền bê tông 

 Gạt vữa khô, keo dán để ốp, lát gạch 

 Gạt sơn epoxy tự san phẳng cho sàn nhà máy khu công nghiệp 

 Gạt sơn chống thấm polyurethane 

 Dùng để thiết lập độ sâu cho lớp sơn phủ Epoxy và latex 

Ưu điểm của bàn cào sơn epoxy tự san phẳng - chống thấm 

polyurethane 

 Lưỡi dao và đinh đo được làm bằng thép không gỉ. 

 Tự làm phẳng nền sơn, xoay nhiều góc độ và thay được lưỡi dao 

 Bàn cào răng cưa thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ giúp sử dụng một cách linh hoạt 

 Làm bằng chất liệu cao cấp 

 Có khả năng chịu nhiệt, chịu lực, tác động mạnh 

 Đặc biệt có khả năng chống ăn mòn và rỉ sét khi làm trong môi trường ẩm ướt. 

 Tuổi thọ lâu bền so với các loại bàn cào thông thường khác. 

 Dễ dàng vệ sinh và bảo quản 

Hướng dẫn sử dụng bàn cào sơn epoxy tự san phẳng 

Dụng cụ thi công sơn epoxy 

Chuẩn bị dụng cụ thi công 

Máy mài sàn bê tông: Với chiếc máy này bạn có thể mài lại những vị trí không bằng phẳng trên 

bề mặt sàn. Máy mài sàn, tạo nhám có khá nhiều loại, tùy vào quy mô và mục đích sử dụng mà 

nhà thầu thi công sẽ đưa ra lựa chọn phù hợp. 
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Máy mài sàn bê tông công nghiệp SCM-G350/220DMS 

Máy hút bụi: Sau khi sử dụng máy mài sàn bê tông, bạn sẽ hút hết bụi trên sàn bằng máy hút 

chuyên dụng. 

 
Máy mài sàn tích hợp máy hút bụi 

Bay răng cưa: Đây là dụng cụ dùng để thi công sơn tự phẳng. Bay răng cưa cần có tính dẻo để 

đảm bảo sơn đúng độ dày. 
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Ru lô gai: Ru lô gai được sử dụng với mục đích phá bọt khí. Ru lô gai thực sự cần thiết khi thi 

công sơn epoxy tự san phẳng 

 
Con lăn gai nhựa phá bọt khí sơn Epoxy - Polyurethane 

Ru lô chuyên dụng: Với Ru lô chuyên dụng bạn cần chọn loại tốt nhất để tăng hiệu quả sơn 

epoxy, tránh để lại nhiều dị vật trên sàn. 

 
Ru lô lăn sơn dầu epoxy Hãng Lâm Châu màu vàng 
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Bàn cào răng cưa 

 
Bàn cào răng cưa epoxy điều chỉnh được 

Các bước thi công sơn sàn epoxy cơ bản 

Bước 1: Mài sàn bằng máy mài chuyên dụng. 

 Bước 2: Vệ sinh sạch bề mặt sàn bằng máy hút bụi công nghiệp. 

Bước 3: Thi công lớp sơn lót epoxy tạo liên kết trung gian. 

Bước 4: Bả xử lý các lỗi, khuyết tật, vết nứt sàn bê tông. 

Bước 5: Thi công sơn epoxy lớp thứ nhất. 

Bước 6: Thi công sơn epoxy lớp thứ 2 (lớp sơn hoàn thiện) 

Địa chỉ chọn mua bàn cào răng cưa tự điều chỉnh thi công sơn epoxy tự san 

phẳng 

Sở dĩ là công ty TỔNG KHO CHỐNG THẤM có trụ sở tại Hà Nội nhưng lại được rất nhiều 

khách hàng ở xung quanh khu vực miền Bắc tin tưởng và đặt hàng bởi sự uy tín mà công ty 

chúng mang lại cho khách hàng như thái độ của nhận viên tư vấn nhiệt tình, sẵn sàng hổ trợ cho 

những khách hàng muốn tìm bàn cào răng cưa tự điều chỉnh nhưng chưa hiểu nhiều về dụng cụ 

thi công sơn sàn epoxy và nhu cầu sử dụng sơn epoxy nước như thế nào, sẵn sàng báo giá các 

loại dụng cụ thi công sơn epoxy mà khách hàng yêu cầu, ngoài ra những thắc mắc về kĩ thuật sẽ 

được giải đáp cụ thể, chính sách vận chuyển, thanh toán rất tốt. 
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Công ty chúng tôi được đông đảo người tiêu dùng đánh giá cao và khẳng định được sự uy tín; 

chuyên nghiệp của mình trong lĩnh vực phân phối  bàn cào răng cưa tự điều chỉnh sơn sàn epoxy 

nói riêng; và hóa chất xây dựng nói chung. 

Đối với khách hàng ngoại tỉnh công ty TỔNG KHO CHỐNG THẤM; sẽ giao hàng tại địa điểm 

khách hàng yêu cầu; thông qua các đơn vị vận tải; khách hàng chỉ cần thanh toán phí vận vận 

chuyển cho đơn vị vận tải. 

Mọi thắc mắc về bàn cào răng cưa tự điều chỉnh hay vấn đề có liên quan; bạn hãy gọi ngay đến 

TỔNG KHO CHỐNG THẤM; để nhận được tư vấn chu đáo nhất nhé. 

Thông tin liên hệ 

 

 


