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Thông tin về máy bơm keo Pu-Epoxy 9999 

 Ten sản phẩm: Máy bơm keo Pu-Epoxy 9999 

 Mã sản phẩm: Pu-Epoxy 9999 

 Model: 9999 

 Nhập khẩu: Trung Quốc 

 Thể tích bình chứa: 2 lít 

 Trọng lượng: 7,5 kg 

 Kích thước: 400 x 210 x 400 mm 

 Điều kiện lưu trữ: Ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh khu vực có khí hậu ẩm ướt 

 
Máy bơm keo Pu-Epoxy 9999 xử lý vết nứt 
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Thông số 

 Áp xuất bơm: 10000 psi 

 Công suất động cơ: 800 W – 220 V 

 Tốc độ quay: 3000v/p 
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Máy bơm keo 

Một số đặc điểm của máy bơm keo Pu 9999 

Máy bơm keo chống thấm có những ưu điểm sau đây: 

 Là thiết bị chuyên dụng thi công chống thấm 

 Được thiết kế nhỏ ngọn và tiện lợi, dễ dàng di chuyển tới mọi vị trí của công 
trình của bạn 

 Dây bơm dài 5m, quý khách dễ dàng để máy ở 1 vị trí cố đinh và di chuyển 
làm việc hết sức linh hoạt 

 Máy bơm keo PU 9999 có thể bơm keo Epoxy gia cố tăng liên kết bê tông 

 Độ bền lớn, tuổi thọ piston cao có thể sử dụng lâu dài với thời gian 

 Với mức độ đạt áp suất từ 0-1000 PSi chỉ trong 5-6 giây 

 Thi công diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian cũng như sức lực cho 
con người. 

 Máy có giá cả cực kỳ tốt, tiết kiệm chi phí kinh tế 

 Thân thiện, an toàn với con người khi sử dụng  
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Phụ kiện 

Máy bơm keo Pu 9999 được dùng để làm gì ? 

Máy bơm keo Pu 9999 là dòng máy chuyên thi công chống thấm các vết nứt rạn và 
chống rò rỉ nước của các công trình liên quan, với áp lực bơm lên tới 18000 PSI nên dễ 
dàng khắc phục các vấn đề về chống thấm từ loại loại nứt rạn nhỏ đến lớn. Dưới đây là 
một số công dụng của máy: 

 Bơm keo PU trương nở, bơm keo Epoxy chống nứt thấm 

 Bơm chống thấm và rỏ rỉ các mạch ngầm, hố thang máy 

 Bơm keo chống vết nứt rạn tường trần, bê tông, trần 

 Bơm chống rò rỉ các mạch ngưng, vết nứt bê tông tầng hầm 

 Bơm chống ngược, chống thấm vết nứt rạn bể đựng nước 

 Bơm chống thấm các hạng mục như: kênh đập, thủy điện, bể chứa nước 

 Bơm keo PU và EPOXY chống nứt, chống thấm như: 668, 669, UF3000, 
epoxy, sika (752…) 
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Đồng hồ
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9999 

Cách thi công máy bơm keo Pu-Epoxy 9999 đúng chuẩn kỹ thuật  

Quy trình bơm keo xử lý nứt yêu cầu có kinh nghiệm và kỹ thuật bơm. Để bơm chống 
thấm đạt hiệu quả cao quý khách hàng có thể thảm khảo các bước sau đây. 

Bước 1: Chuẩn bị các thiết bị và vật liệu bơm keo như: Máy bơm keo Pu-Epoxy 9999, 
kim bơm keo, vật liệu bơm chống thấm, máy khoan. 

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, có thể khoan thẳng tùy theo mặt bằng 
công trình. 

Bước 3: Vệ sinh lỗ khoan bằng máy thổi hoặc bình xịt nước, đặt đầu kim vào lỗ khoan. 

Đặt đầu kim vào trong lỗ đã được khoan và cho đầu kim 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 vật liệu keo vào. 
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Hình ảnh rõ nét 

Bước 5: Bơm sản phẩm keo vào khe nứt. 

Dùng máy bơm keo Pu-Epoxy 9999 bơm hóa chất 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 PU – Epoxy 

Bước 6: Vệ sinh 

Sau khi hoàn tất công việc bơm vữa, nên 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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