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Giới thiệu chung về đầu phun chất chống thấm TCK-A10 

 Tên sản phẩm: Đầu phun chất chống thấm TCK-A10 

 Mã sản phẩm: TCK-A10 

 Xuất xứ: Hàn Quốc  

 Đóng gói: 50 cái/ túi 

 Kích thước: 

 Chiều dài 10 cm 

 Đường kính 14 

 Sử dụng mũi khoan: 13-14mm 

 Hạn sử dụng: Không có giới hạn 

 Cách lưu trữ: Ở nơi sạch sẽ, thoáng mát, tránh khu vực ẩm ướt 

 
Đầu phun chất chống thấm TCK-A10 

Thông số kỹ thuật  
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Đầu phun chất chống thấm TCK được chia thành nhiều loại với các độ dài khác nhau 
như: 

 Đầu phun TCK-A10: Chiều dài 9.2 cm, đường kính 14, sử dụng mũi khoan 
13-14mm. 

Đầu phun chất chống thấm TCK-A10 được dùng kết hợp với các thiết bị như sau: 

Đầu bơm dầu A 

 Đầu bơm dầu A dành cho toàn bộ các đầu phun chất chống thấm 

 Đầu bơm dầu A áp suất cao dành cho bơm tiêm nhựa epoxy và keo 
polyurethan 

 Đầu bơm dầu A áp suất cao 7500 psi 

 Ứng dụng với các loại đầu phun chất chống thấm bằng tay áp suất cao và 
súng bơm 

Máy bơm keo áp lực cao 

 Bơm tiêm được vận hành bằng máy khoan điện 

 Bơm tiêm áp suất cao dùng để tiêm nhựa epoxy và polyurethan 

 Bơm tiêm vữa áp suất 7500 psi 

 Dễ sử dụng, làm vệ sinh và bảo trì 

 Bơm tiêm một thành phần 

Một số đặc điểm của đầu phun chất chống thấm TCK-A10 

 Phần bắt buộc phải có trong ứng dụng bơm tiêm hóa chất epoxy và keo 
polyurethan vào các lỗ thâm nhập ở áp suất cao 

 Đầu phun chất chống thấm TCK-A10 cho phép bơm một số lượng keo với tốc 
độ nhanh và áp lực cao để nâng cao hiệu quả làm việc. 

 Không có dòng chảy ra hoặc rò rỉ khi tăng áp suất phun thêm 300 Kgf / cm2 
trong khi bơm thêm 10mm vào một cấu trúc bê tông. 

 Thâm nhập sâu. Tốc độ cao và tiêm chích khiến tiêm hoàn toàn có thể. 

 Do van chống chảy ngược được lắp đặt tại vị trí của bu lông nên có thể khử 
bỏ các bộ phận của đai ốc ngay sau khi công tác bơm tiêm kết thúc mà không 
cần đợi đến khi đông cứng. 

 Vỏ giữ bằng cao su vẫn giữ được ngay cả sau khi lắp đặt vì vậy không cần 
phải đẩy cao su ra khỏi bê tông và ngăn chặn hoàn toàn sự rò rỉ. 

 Thiết kế đầu phun TCK-A10 đơn giản, dễ dàng sử dụng 
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 Giúp tiết kiệm nhân lực, đem lại hiệu quả kinh tế 

 Với giá thành thấp và chất lượng đồng đều 

 An toàn, thân thiện với con người khi sử dụng 

 
Kim bơm keo 

Ứng dụng của đầu phun chất chống thấm TCK-A10  

Đầu phun chất chống thấm TCK-A10 được dùng để bơm keo Epoxy hoặc keo PU vào 
các khu vực bị nứt hay lún của công trình. Đầu phun (kim bơm keo) có tính ứng dụng 
cao phù hợp với rất nhiều công trình. Với các hạng mục chống thấm như: 

 Sử dụng kết hợp với keo pu chống thấm để chống thấm tầng hầm 

 Chống thấm các bể ngầm 
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 Chống thấm mạch ngừng 

 Chống thấm đối với các vết nứt bê tông ở tầng âm 

 Sản phẩm có tính chống thấm ngược hiệu quả. 

Phương pháp sử dụng đầu phun chất chống thấm TCK-A10  

Dưới đây là 6 bước sử dụng kim bơm keo chuẩn, bạn có thể tham khảo trước khi thi 
công. 

 Bước 1: Tại bước này bạn cần phải làm sạch bề mặt của khe nứt, kẽ nứt cần 
được chống thấm của công trình. Cũng như làm sạch đầu phun chất chống 
thấm TCK-A10 . 

 Bước 2: Khoan lỗ. Để chất ngăn nước hoàn toàn được bơm sâu vào trong 
các khe nứt, nên hướng về phía đường nứt và khoan lỗ với độ xéo 45 độ. 

 Bước 3: Đặt đầu phun chất chống thấm TCK-A10 vào lỗ khoan: Đặt đầu kim 
vào trong lỗ đã được khoan và cho đầu phun nằm dưới bề mặt bê tông, dùng 
thiết bị vặn đai ốc vặn chặt đầu kim cho chắc, càng chặt càng tốt để vật liệu 
không bị tràn ra ngoài khi bơm. 

 Bước 4: Có thể cho bơm nước vào các khe nứt trước khi bơm vữa khi cần 
thiết nhằm đạt hiệu quả hơn đối với những bức tường dày hoặc quá khô; có 
thể bơm nước sạch vào trong các khe nứt trước khi bơm keo vào. 

 Bước 5: Bơm chất keo vào khe nứt: Bơm chất keo vào các khe nứt. Nếu 
trong tình trạng nước chảy quá mạnh; trước hết cách tốt nhất là nên cản 
nước bằng kỹ thuật thu nước, sau đó mới bơm keo 

 Bước 6: Vệ sinh: vệ sinh phạm vi thi công cho sạch sẽ, sau đó tháo bỏ các 
đầu kim trên cấu trúc trong vòng 1 giờ sử dụng vữa chống thấm để đắp vá 
các lỗ khoan lại cho hoàn chỉnh 
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Hình ảnh minh họa 
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