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Thông tin về máy bơm keo TCK-700 

 Tên sản phẩm: Máy bơm keo TCK-700 

 Mã sản phẩm: TCK-700 

 Nhập khẩu: China 

 Trọng lượng máy: 6.6 kg 

 Thế tích bình chứa: 2 lít 

 Kích thước: 400 x 210 x 400 mm 

 Cách bảo quản: Để ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Máy bơm keo trương nở chống thấm TCK-700 giá rẻ 
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Đặc tính kỹ thuật 

Model TCK-700 

Công suất động cơ 810W-220V/ 50 Hz 

Công suất nén 13500 psi 

Áp suất làm việc 0-700 kgf/cm2 

Lợi ích khi dùng máy bơm keo TCK-700 

Hiện tại trên thị trường có rất nhiều các dòng máy bơm keo chống thấm được bán trôi 
nổi. Để chọn cho mình một sản phẩm máy bơm keo với tính hiệu quả làm việc cao cũng 
như áp suất làm việc lớn là điều không dễ, chính vì vậy khi mua sản phẩm của chúng 
tôi quý khách hàng có thể yên tâm về điều này. Dưới đây là một số lý do bạn nên lựa 
chọn mua máy bơm keo TCK-700 của chúng tôi: 

 Là thiết bị chuyên dụng thi công chống thấm ngược và xử lý nứt bê tông 

 Máy sử dụng công nghệ bơm pit tông với áp lực cao bơm các vật liệu keo PU 
hoặc EPOXY 

 Nhằm mục đích bịt các khe nứt chống rò rỉ hoặc gia cố tăng liên kết bê tông… 

 Máy có lực nén áp tối đa, tạo áp lực keo đầu ra mạnh và dễ dàng đi vào các 
vết nứt rạn dù chỉ rất nhỏ 

 Người thi công có thể di chuyển vị trí bơm linh hoạt  

 Kiểu máy nhỏ gọn tiện vận chuyển, dễ sử dụng, bảo trì đơn giản 

 Nó giúp giải quyết công việc nhanh chóng, ít tốn nhân công, tiết kiệm thời 
gian, giúp đẩy nhanh tiến độ thi công 

 Giá thành ổn định, hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế 

 Máy bơm keo TCK-700 là sản phẩm không thể thiếu cho mọi công trình 
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Máy bơm keo Pu Epoxy 

Các ứng dụng của máy bơm keo TCK 700 

Phun các sản phẩm Polyurethane TCK-668, TCK-669, TCK-UF 3000 hoặc Epoxy TCK-
1400, TCK-E500, TCK-E206, SL 1400, Sika752… 

Máy bơm keo chống thấm TCK-700 được sử dụng chống thấm ngược, xử lý vết nứt 
các hạng mục như: 
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 Chống thấm tầng hầm 

 Chống thấm các bể ngầm 

 Chống thấm mạch ngừng 

 Chống thấm ngược các công trình ngầm 

 Xử lý nứt bê tông 

 Xử lý khe hở giữa các lớp bê tông 
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Bơm keo xử lý nứt 

Cách thi công máy bơm keo chống thấm TCK-700  

Thi công máy bơm keo chống thấm TCK-700 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 
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Bước 1: Vệ sinh bề mặt và chuẩn bị các thiết bị dùng để chống thấm như: máy bơm 
keo, kim bơm keo, máy khoan, keo bơm chống thấm 

Bước 2: 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 3: 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 4: Sau khi đóng kim và vít chặt kim bơm keo, sau đó dùng đầu bơm keo của máy 
bơm keo TCK-700 gắn với ti của kim bơm keo 

Bước 5: 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 6: Sau khi bơm xong và keo đã khô. Tiến hành gỡ bỏ bộ phận dẫn keo của kim 
bơm và làm sạch bề mặt. 

Chú ý: Kỹ thuật bơm PU – Epoxy đòi hỏi độ phức tạp cũng như kinh nghiệm xử lý cao. 
Sau khi thi công cần rữa sạch máy TCK-700 bằng xăng công nghiệp, hoặc Axeton… 
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