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Giới thiệu chung về súng bắn keo hilti 

 Mã sản phẩm: Súng bắn keo hilti 

 Hãng sản xuất: Hilti 

 Sản xuất (xuất xứ): TAIWAN 

 Sử dụng: Dụng cụ bơm keo Hilti 

 Đóng gói: Hộp 1 cái súng  

 Thời hạn sử dụng: Không giới hạn 

 Cách bảo quản: Ở nơi có bóng râm, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Súng bắn keo hilti giá rẻ nhất 

Một số ưu điểm nổi bật của súng bắn keo hilti 

Ưu điểm của sản phẩm súng bắn keo hilti có những tính năng vượt trội sau đây mà bạn 
cần biết: 

 Súng bắn keo hilti là dụng cụ làm bằng kim loại kết hợp nhựa nguyên sinh 
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 Có chức năng dùng để bơm hóa chất cấy thép Hilti (dung tích 500ml) dạng 
gói 

 Cấu tạo bằng nhựa mềm kết hợp với cần đẩy bằng thép không rỉ 

 Ống chứa tuýp keo bằng nhựa, giúp cảm giác cầm súng nhẹ nhàng song 
chắc chắn 

 Giúp chống chịu được va đập trong quá trình sử dụng 

 Có thời gian sử dụng lâu dài và rất ít khi bị hỏng trong quá trình bạn sử dụng 

 Sau khi dùng xong sản phẩm này, các bạn nên tháo lọ keo đã hết hoặc đã sử 
dụng dở để cất đi vì nó sẽ tốt hơn cho lần sử dụng sau 

 Giá thành không quá cao, hợp lý kinh tế 

 Dễ dàng sử dụng, giúp thi công nhanh chóng 

 Thân thiện, an toàn với con người khi dùng 
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Hình ảnh súng 

Ứng dụng thực tế của của súng bắn keo hilti 

Sản phẩm hóa chất cấy thép Hilti là hóa chất gốc Epoxy có hai thành phần riêng biệt 
(như hình mô tả dưới đây) nên khi thi công bắt buộc phải dùng súng bơm keo chuyên 
dụng. Súng bơm keo hilti có công dụng bơm đẩy và trộn đều 2 thành phần của hóa 
chất cấy thép Hilti thông qua đầu vòi. Điều này làm cho chất lượng keo thi công đạt 
được hiệu quả tối ưu nhất. 

Sử dụng để đưa các loại keo Hilti vào sâu trong lỗ khoan sau khi được trộn đều qua vòi 
trộn dưới tác động của cần súng và thành ống bơm.  

Sử dụng súng bắn keo hilti như thế nào ? 

Chỉ cần dùng đầu tua vít hoặc kìm vặn gãy lắp đậy bảo vệ rồi sau đó lắp vòi bơm đi 
kèm sản phẩm; cho vào súng bơm keo hilti là có thể sử dụng. Quá trình hóa trộn hai 
thành phần của keo được thực hiện khi có lực nén ép cho keo chảy qua vòi. Vòi dẫn 
keo bên trong gồm những đường dẫn keo hình Zic-zac; để đảm bảo cả hai thành phần 
của keo cấy thép được trộn đều. Dù vậy thì nhà sản xuất vẫn khuyên nên bỏ đi một 
lượng nhỏ keo lượt đầu (~16ml tương đương với 2 lần bóp keo) khi sử dụng lọ keo mới 

Keo khi ra khỏi vòi bơm có dạng sánh không quá lỏng nên có thể thi công ngay cả 
những lỗ khoan cấy nằm ngang hay trên trần mà không lo sợ rằng keo sẽ bị chảy hết ra 
ngoài.  

 
Sử dụng súng hilti như nào 

Quy trình thi công khoan cấy thép với súng bắn keo hilti 
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Bước 1: Khoan lỗ cấy thép với đường kính lỗ và chiều sâu theo đúng tiêu chuẩn của 
nhà sản xuất keo hilti đề ra để đảm bảo chịu được trọng tải tốt nhất. 

Bước 2: Vệ sinh lỗ khoan bằng máy hút bụi, chổi kim loại, máy nén khí…. 

Bước 3: Bơm hóa chất bằng súng bắn keo hilti vào đáy lỗ rồi từ từ khi bơm đến khi keo 
đầy 1/2 thể tích lỗ khoan thì ngừng lại. 

Bước 4: Cắm thép vào lỗ khoan cấy đã được bơm keo cho tới khi kịch lỗ, vừa cắm vào 
vừa xoay thanh tròn thanh thép để thép và keo tiếp xúc đều không có lỗ rỗng trong liên 
kết. 

Bước 5: Kiểm tra lượng keo có đủ hay không để bổ sung thêm và rút kinh nghiệm cho 
các lỗ khoan sau để bơm lượng keo phù hợp hơn và cùng với đó là điều chỉnh làm sao 
cho thanh kim loại nằm giữa lỗ, hướng thanh kim loại cấy vào không bị lệch góc 
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Khoan cấy thép 

Một số điều chú ý 

 Để súng bắn keo hilti sử dụng lâu dài, ít khi bị hỏng trong quá trình thi công; 
ngay sau khi công xong tháo lọ keo đã hết hoặc dở dang cất đi để dùng tiếp 

 Vệ sinh lau chùi sạch sẽ súng bắn keo ngay sau khi dùng xong để sử dụng 
các lần tiếp theo 

 Trước khi đưa tuýp keo vào cần kiểm tra lại bao bì sản phẩm keo; tránh bị 
rách để tránh trường hợp keo sẽ bị trào ra trong ống dẫn. 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2022/06/khoan-cay-thep.jpg


                                                      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 

 

 Bóp cò súng với lực vừa phải và đều tay. Nếu thấy khó thao tác nên kiểm tra 
lại đầu vòi; trong ống dẫn xem keo có bị tắc hoặc nghẹt ống dẫn không 
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