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Thông tin chung về pittong máy bơm keo  

 Mã sản phẩm: Pittong máy bơm keo pu epoxy 

 Xuất xứ: Đài Loan  

 Màu sắc: Màu vàng nhạt  

 Đơn vị tính: Cái  

 Hạn sử dụng: Không giới hạn  

 Cách lưu trữ: Ở nơi thoáng mát, sạch sẽ và tránh ánh nắng trực tiếp 

 
Pittong máy bơm keo pu epoxy 

Tính chất nổi bật của pittong máy bơm keo  

 Là phụ kiện không thể thiếu được của máy bơm keo Pu Epoxy 

 Pittong đảm bảo độ ổn định trong quá trình bơm keo 

 Giúp cải thiện quá trình bơm keo, giải quyết các vấn đề thường gặp của nó 
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 Sản phẩm được làm từ thép không rỉ 

 Có các gioăng giữ áp dọc thân pít tông 

 Tháo lắp đơn giản dễ làm 

 Dễ dàng sử dụng, thi công nhanh chóng 

 An toàn, thân thiện với môi trường xung quanh 

Ứng dụng của máy bơm keo Pu Epoxy  

Pittong là phụ kiện của máy bơm keo Pu Epoxy hỗ trợ để chống thấm cho các hạng 
mục như:  

 Chống thấm tầng hầm 

 Chống thấm tầng thang máy 

 Chống thấm cho mạch ngừng 

 Xử lý các vết rò rỉ nước 

 Chống thấm các bể ngầm 

 Chống thấm bể xử lý nước thải 

 Chống thấm đối với các vết nứt bê tông ở tầng âm 
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Hình ảnh chi tiết 
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