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Giới thiệu về máy bơm keo TCK 1000 

Tên sản phẩm: Máy bơm keo TCK-1000 

Mã sản phẩm: TCK-1000 

Nhập khẩu: China 

Trọng lượng: 12kg 

Lưu lượng tối đa: 400g/min 

Cách bảo quản: Ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh ánh nắng mặt trời 

 
Máy bơm keo pu trương nở chống thấm TCK-1000 

Đặc tính kỹ thuật 
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Model TCK-1000 

Công suất AC 220V/700W 

Áp lực tối đa 600kgf/cm2 

Áp lực khuyên dùng 300kgf/cm2 

Vận hành Máy khoan điện 

Một số đặc điểm của máy bơm keo TCK-1000 

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

 Máy bơm keo TCK-1000 là thiết bị chuyên dụng thi công chống thấm ngược 
và xử lý nứt bê tông 

 Có đặc tính kỹ thuật tốt, kiểu máy tiện lợi dễ vận chuyển, dễ sử dụng, bảo trì 
đơn giản 

 Giúp giải quyết công việc nhanh chóng, ít tốn nhân công 

 Tiết kiệm thời gian, giúp đẩy nhanh tiến độ thi công 

 Việc nâng áp suất làm việc của TCK-1000 là 7500 Psi trong vài giây giúp tiết 
kiệm thời gian bơm 

 Tích hợp công nghệ hiện đại, cho chất lượng thi công cao 

 Máy có độ bền lớn, có thể sử dụng lâu dài với thời gian 

 Khối lượng nhẹ nên rất tiện cho việc di chuyển cũng như sử dụng 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com


                                                      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 

 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2022/10/may-bom-keo-2.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 

 

Máy bơm keo 

Ứng dụng thực tế của máy bơm keo TCK-1000 

Phun các sản phẩm Polyurethan TCK-668, TCK-669, TCK-UF 3000 hoặc Epoxy TCK-
1400, TCK-E500, TCK-E206, Sika……các sản phẩm dạng keo không hạt. 

Máy bơm keo Pu – Epoxy TCK-1000 được sử dụng chống thấm các hạng mục như: 

 Bơm keo chống thấm vết nứt cho tường, trần, bê tông, ban công 

 Bơm chống thấm vết nứt tầng hầm, mạch ngừng 

 Bơm chống thấm hố pit thang máy, vết nứt rạn bể bơi, bể chứa nước 

 Bơm keo chống thấm ngược 

 Bơm keo xử lý chống thấm các vết nứt rạn trên các bề mặt liên quan 
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Hình ảnh rõ nét 

Quy trình thi công máy bơm keo Pu Epoxy TCK-1000 

Quá trình thi công máy bơm keo chống thấm đòi hỏi phải có kinh nghiệm và kỹ thuật; vì 
vậy để hỗ trợ cho quá trình làm việc đưa lại hiệu quả làm việc cao. Quý khách hàng có 
thể tham khảo một số bước sau đây: 

Bước 1: Xác định bề mặt vết nứt rạn cần xử lý 

Bước 2: Vệ sinh bề mặt và chuẩn bị các thiết bị dùng để chống thấm như: máy bơm 
keo TCK-1000, kim bơm keo, máy khoan, keo bơm chống thấm 

Bước 3: Dùng máy khoan và mũi khoan phù hợp bắt đầu khoan sao cho lỗ khoan cách 
vết nứt từ 3 cm đến 5 cm theo hướng vuông góc vết nứt, sau đó chếch hướng mũi 
khoan 45 độ để lỗ khoan đi qua vết nứt (các mũi khoan cách nhau 20 cm) 

Bước 4: Vệ sinh lỗ khoan sạch sẽ bằng máy thổi hoặc bình xịt nước 

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 5: Sau khi đóng kim và vít chặt kim bơm keo; sau đó dùng đầu bơm keo của máy 
bơm keo TCK-1000 gắn với ti của kim bơm keo 

Bước 6: Sau khi đầu kim đã được gắn, bắt đầu tiến hành đổ keo vào máy bơm và bắt 
đầu bơm, trong quá trình bơm nếu keo đầy vết nứt và tràn ra ngoài thì xem như đã xử 
lý xong 

Bước 7: Sau khi bơm xong và keo đã khô. Tiến hành gỡ bỏ bộ phận dẫn keo của kim 
bơm và làm sạch bề mặt 
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TCK 1000 
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