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Giới thiệu về máy phun vữa chống thấm TCK-800 

 Tên sản phẩm: Máy phun vữa chống thấm TCK-800 

 Mã sản phẩm: TCK-800 

 Nhập khẩu: China 

 Trọng lượng máy: 60kg 

 Dung tích phễu: 20 lít  

 Kích thước máy: 1050*500*1050 (mm) 

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

 
Máy phun vữa chống thấm TCK-800 chính hãng chất lượng 

Thông số kỹ thuật  

Model TCK-800 

Công suất động cơ (Power ) 1.1kw *220v / 1.5kw*380v 
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Lưu lượng (Flux) 4-8L/min 

Khoảng cách phun 
 

Phương ngang ( Horizontal ) 30M 

Phương thẳng đứng (Vertical ) 15M 

Kích thước cốt liệu /Aggregate sand 0-2mm 

Tốc độ /Speed 420-500 rpm 

Ưu điểm của máy phun vữa chống thấm TCK-800 

Bạn hãy cùng tongkhochongtham.com khám phá toàn bộ những ưu điểm vượt trội của 
sản phẩm tuyệt hảo này nhé. 

 Với thiết kế công nghệ linh hoạt ,rất dễ vận chuyển và sửa chữa 

 Giúp giảm thiếu tối đa chi phí vận chuyển. 

 Máy phun vữa chống thấm TCK-800 sử dụng đơn giản, tốc độ làm việc nhanh 

 Tiết kiệm nguyên liệu, tiết kiệm chi phí nhân công 

 Máy sử dụng điện 1 pha 220v. hoặc 3 pha 380v tùy theo yêu cầu của công 
trình 

 Không dùng nguyên liệu dầu để phun. Súng phun và dây được kết nối để di 
chuyển 

 Tăng tiến độ so với phương pháp thủ công, máy đạt hiệu suất của 6 – 8 nhân 
công làm thủ công 

 Tránh được hao phí trong quá trình phun sơn vì sơn được phun trực tiếp lên 
bề mặt 

 Giúp cho bề mặt thi công đồng đều hơn, đảm bảo tính thẩm mỹ 

 Hoạt động ổn định, đem lại hiệu suất công việc cao. 

 Máy hoạt động êm ái, tuổi thọ cao, tiết kiệm điện hiệu quả 

 Giá thành máy phun không quá cao, hợp lý  

Ứng dụng thường gặp của máy phun vữa TCK-800 

Hiện nay, máy phun vữa chống thấm TCK-800 được dùng để:  

 Phun các loại chống thấm gốc xi măng, gốc bitum, gốc hắc ín, acrylic , gốc 
epoxy,… 
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 Phun xi măng, phun sơn, chống cháy 

 Phun trần nhà, phun cách nhiệt, làm giả núi, … 

 Và có thể bơm phun các chất liệu dạng loãng 

Cách thi công máy phun vữa chống thấm TCK-800 chi tiết  

Lắp các bộ phận của máy  

Máy phun vữa chống thấm TCK-800 bao gồm các bộ phận chính như: 

 Phiễu chứa vữa 

 Máy bơm vữa 

 Ống dẫn vữa và máy nén khí 

Trước khi sử dụng máy cần lắp chúng lại với nhau theo các liên kết  

Tiến hành bơm phun 

 Tiến hành trộn và cho vữa vào phễu, cần duy trì quá trình này đều đặn trong 
quá trình máy phun vữa chống thấm TCK-800 hoạt động. 

 Di chuyển và điều chỉnh ống dẫn vữa đến nơi phù hợp sau đó phun vữa lên 
tường. 

 Sau khi vữa được phun lên tường khoản 2 – 3 phút, chúng ta cần chà phẳng 
ngay để mặt tường được phẳng mịn hơn 

Hình ảnh thi công 

Vệ sinh máy sau khi sử dụng 
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Sau khi kết thúc ca làm việc chúng ta cần vệ sinh máy ngay, việc để lâu sẽ làm vữa tắc 
trong ống và làm ngặt ống cho những lần sử dụng tiếp theo. Thực hiện các công việc 
sau để vệ sinh máy 

 Đổ nước sạch vào máy và bơm phun liên tục cho đến khi thấy nước ở đầu 
phun ra đạt được độ trong nhất định, và hết vữa 

 Vệ sinh sạch vữa dính trên các bộ phận của máy phun vữa chống thấm TCK-
800; để tránh hiện tượng dính vữa và cứng lại 

 Che chắn máy cẩn thận để tránh bị nước mưa hay nắng gắt sẽ làm máy mau 
hỏng 

 Nếu công trình ngưng sử dụng máy lâu dài, cần tháo rời các bộ phận của 
máy ra và đem cất ở nơi khô ráo 
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