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Thông tin chung về cây khuấy sơn khuấy bột trét  

 Tên sản phẩm: Cây khuấy sơn, khuấy bột trét 

 Sản xuất tại: Trung Quốc 

 Chiều dài: 80 cm 

 Cấu tạo: Mạ kẽm không gỉ sắt  

 Màu sắc: Màu trắng, …. 

 Thời hạn sử dụng: Không có giới hạn  

 Điều kiện lưu trữ: Để ở nơi thoáng mát, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Cây khuấy sơn khuấy bột trét giá rẻ 

Đặc điểm nổi bật của cây khuấy sơn khuấy bột trét  

 Cây khuấy sơn khuấy bột trét là phụ kiện không thể thiếu của máy khuấy sơn 
cầm tay tốc độ cao 
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 Phụ kiện này có cấu tạo mạ kẽm không gỉ sắt dài 80 cm 

 Thiết kế đơn giản, có thể dễ dàng tháo lắp 

 Được dùng để thay thế khi bị hư hỏng, nứt gãy… 

 Phần đầu khuấy lớn dạng xoắn hỗ trợ sơn trộn đều, nhanh chóng 

 Sản phẩm giúp tiết kiệm thời gian, công sức lao động 

 Cây khuấy có độ bền cao, giá thành hợp lý 

 Không độc hại, thân thiện với con người khi sử dụng 

Xoáy tròn 

Công dụng của cây khuấy sơn  

Cây khuấy sơn khuấy bột trét giúp hỗ trợ máy khuấy sơn hay còn được biết với nhiều 
tên gọi khác như máy đánh sơn, máy trộn sơn, máy trộn xi măng cầm tay,…Việc sử 
dụng loại máy này giúp cho các hợp chất như: 
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 Sơn, xi măng, bột trét,.. được đảo, khuấy hoặc trộn đều 

 Vì tốc độ trộn nhanh, mạnh nên sau một thời gian sử dụng 

 Thanh khuấy sơn của máy có thể bị biến dạng, nứt gãy cần được thay thế để 
tiếp tục sử dụng 

Máy khuấy sơn cầm tay 
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