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Giới thiệu về lưỡi mài sàn bê tông D150 

 Tên sản phẩm: Lưỡi mài sàn bê tông D150 

 Mã sản phẩm: D150 

 Chất liệu: Hợp kim cacbon và đá hoa cương 

 Đường kính: 150mm 

 Số lá mài: 14 

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

 
Lưỡi mài sàn bê tông D150 đường kính 150mm giá rẻ 

Đặc điểm nổi bật của lưỡi mài sàn bê tông D150 
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 Lưỡi mài bê tông D150 có thiết kế 14 lưỡi mài chắc chắn 

 Chất liệu làm từ hợp kim cacbon và đá hoa cương 

 Lá mài được thiết kế song song với nhau để phù hợp cho việc mài phá, mài 
mịn. 

 Độ hao mòn thấp, nên sử dụng được lâu dài  

 Đường kính đĩa mài là 150mm, có thể kết hợp với nhiều dòng máy mài sàn 
bê tông khác nhau 

 Trên lưỡi mài có chứa các hạt kim cương giúp tăng khả năng bào mòn tối đa 

 Mài sắc bén cho tốc độ nhanh và tuổi thọ của lưỡi cao. 

 Tiết kiệm thời gian, công sức, nhân công lao động đem lại giá trị kinh tế cao 
cho người sở hữu 

 Tuổi thọ của lưỡi mài bê tông khá lâu, sử dụng dễ dàng 

 Giá thành hợp lý, không quá cao, tiết kiệm chi phí kinh tế 
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Lưỡi mài 

Phạm vi sử dụng của đĩa mài bê tông D150 

Lưỡi mài D150 dùng được trong các trường hợp sau: 

 Mài sàn và mài nền bê tông 

 Mài bề mặt tường và trần bê tông  

 Chà ron cũ  

 Chà nhám, đánh xước bề mặt kim loại 

 Mài mịn, mài nhám các loại nền. 

 Loại bỏ xi măng bám trên sàn…. 
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Hình ảnh rõ nét 

Hướng dẫn cách thi công lưỡi mài sàn bê tông D150 

Bước 1: Kiểm tra bề mặt sàn để lựa chọn lưỡi mài sàn bê tông D150 phù hợp 

Bước 2: Lựa chọn máy mài sàn với công suất thích hợp. Trong đó những khu vực có 
diện tích lớn nên sử dụng máy mài sàn bê tông. Mài tường, mài sàn diện tích nhỏ thì 
người dùng nên chọn máy mài cầm tay. Hoặc với nhu cầu đánh bóng sàn, nên lựa 
chọn đĩa su mài. 

Bước 3: Lắp đặt đĩa mài vào đúng vị trí. Nên dùng đĩa mài cùng loại, cùng đầu số để 
máy vận hành ổn định hơn. 

Bước 4: Trong quá trình mài phải di chuyển máy mài liên tục. Không mài liên tục một 
chỗ sẽ gây lõm bề mặt. Ảnh hưởng đến kết cấu và thẩm mỹ. 

Bước 5: Sau khi sử dụng, chờ đĩa mài nguội mới được tháo lắp hoặc vệ sinh. 
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Bước 6: Kiểm tra đĩa mài thường xuyên để thay thế. Tránh để phụ kiện quá mòn sẽ 
ảnh hưởng đến hiệu quả công việc 

Kích thước 150mm 
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