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Giới thiệu về máy phun vữa chống cháy BF F12 

 Mã sản phẩm: BF F12 

 Điện nguồn: 220V 

 Công suất: 2200W 

 Áp suất: 0.6 – 0.8 mpa 

 Phun cao: 10m 

 Dây theo máy: 5m 

 Trọng lượng máy: 60kg 

 Kích thước: 108 x 55 x 73 cm 

 Cách bảo quản: Để ở nơi sạch sẽ, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt  
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Máy phun vữa chống cháy BF F12 

Đặc điểm của máy phun vữa chống cháy BF F12 

 Sản xuất theo công nghệ tiên tiến, dây chuyền hiện đại 

 Giúp rút ngắn thời gian thi công so với cách thủ công, đồng thời đem lại hiệu 
quả cao hơn. 

 Tích hợp chức năng 2 trong 1: vừa phun vữa chống cháy, phun chống thấm 

 Nhanh chóng, tiện lợi, vừa giúp tiết kiệm chi phí thi công công trình 

 Được thiết kế với kiểu dáng tiện lợi, nhỏ gọn, sử dụng được trong nhiều 
không gian 

 Có bánh xe di chuyển, dây nối dài, giúp người dùng dễ dàng sử dụng, vận 
chuyển 

 Công nghệ phun gọn sạch, không dây bẩn hay bắn vào người sử dụng. 

 Dễ dàng lắp đặt, bảo trì, vệ sinh máy, dễ dàng ngắt nguồn điện khi đang sử 
dụng 

 Máy phun vữa chống cháy tuyệt đối an toàn cho con người khi sử dụng 

 Giá thành ổn định, không quá cao, tiết kiệm chi phí kinh tế 

Các ứng dụng của máy phun chống cháy BF F12 

Máy phunvữa chống cháy được ứng dụng rộng rãi ở nhiều công trình xây dựng: 

 Nhà cửa 

 Máy móc 

 Hầm ngầm bê tông, đập 

 Hệ thống cách nhiệt kỹ thuật,… 

Ngoài chức năng phun vữa chống cháy còn có thể sử dụng được với nhiều loại vật tư 
đa dạng như: 

 Sơn chống thấm hai thành phần 

 Sơn chống thấm gốc Sika, gốc keo -xi măng – Polyme, gốc Acrylic, thấm gốc 
Polyurea,… 

 Và mọi loại sơn chống thấm trên thị trường hiện nay 
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Hình ảnh rõ nét 

Cách sử dụng máy phun vữa chống cháy BF F12 chi tiết  

Để thi công đạt được hiệu quả, bạn cần dùng máy phun vữa chống cháy BF F12 qua 
các bước sau đây: 

Bước 1: Xử lý bề mặt khung sắt thép kim loại 

 Bước này rất quan trọng, quyết định mức độ thẩm mỹ và khả năng bảo vệ 
của vữa. 

 Trong xây dựng công nghiệp, thường sử dụng máy phun nước để làm sạch 
bề mặt kim loại số lượng lớn; phải đạt tiêu chuẩn SA 2.0 trở lên. 

 Lưu ý: Trước khi thi công vữa phải kiểm tra lại bề mặt sắt thép có rỉ sét hoặc 
còn dính dầu mỡ, vết dơ…nếu có, hãy dùng xăng hoặc dầu hôi, dung môi phù 
hợp để làm sạch bề mặt, khô ráo. 

Bước 2: Thi công lớp vữa chống cháy 

 Độ dày chống cháy 12.5-50mm tùy thuộc vào yêu cầu chống cháy 

 Thi công bằng máy phun vữa chống cháy BF F12 

 Tỉ lệ pha trộn vữa/nước: 1kg/0.8kg cho phương pháp phun và 1kg/0.6kg cho 
phương pháp trát 

 Phun đều từng lượt khoảng 2-3mm trên bề mặt vật liệu để đạt được độ dày 
theo định mức và yêu cầu chống cháy 

 >> Tiêu chuẩn: Độ dày lớp vữa chống cháy cách nhiệt phải khô và đạt độ dày 
như trong độ dày đã được kiểm định 

Bước 3: Nghiệm thu, bàn giao công trình 

 Sau khi thi công xong, tiến hành nghiệm thu toàn bộ dự án: quy trình, độ dày 
các lớp… 
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