
                                                      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 

 

Giới thiệu về súng bắn keo bọt nở Apollo Foam  

 Tên sản phẩm: Súng bắn keo bọt nở Apollo Foam  

 Thương hiệu: Apollo  

 Xuất xứ: Việt Nam  

 Đơn vị tính: Cái 

 Thân súng /Van adapter/ Cò súng/ Kim cơ học: Kim loại 

 Van bi: Thép không gỉ 

 Vít điều chỉnh: Đồng 

 Thời hạn sử dụng: Không giới hạn  

 Điều kiện lưu trữ: Nên để ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt  

 
Súng bắn keo bọt nở Apollo Foam chính hãng giá rẻ hiện nay 

Đặc tính của súng bắn keo súng bắn keo bọt nở 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2023/02/sung-ban-keo-bot-no-apollo-foam-chinh-hang-gia-re-hien-nay.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 

 

 Súng bắn keo bọt nở là loại súng được dùng cho sử dụng keo bọt gắn lắp 
chuyên nghiệp. 

 Chống va đập, độ bền cao. 

 Súng sử dụng để bắn bọt nở foam chèn khe tường, lỗ rỗng nhanh chóng, 
hiệu quả.  

 Tuổi thọ cao vì chế tạo bằng kim loại 

 Súng dễ dàng sử dụng, và điều chỉnh lượng bọt keo foam 

 Giá thành rẻ tiết kiệm chi phí cho nhà thầu, thợ thi công 

 Sau khi sử dụng cần vệ sinh súng foam bằng dung dịch tẩy rửa chuyên dụng 

 Không độc hại, an toàn với con người khi sử dụng  
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Súng bắn keo 

Hướng dẫn cách sử dụng súng bắn keo bọt nở Apollo Foam  

Để thi công đạt được hiệu quả cao, bạn cần thực hiện theo đúng các bước sau đây: 

Lắc kỹ bình (khoảng 15 giây): 

 Tháo nắp và gắn súng vào bình. Vặn vít điều chỉnh (nằm trên các cạnh của 
khẩu súng, gần tay cầm) ¼ sang bên trái. 

 Nhấn cò súng để súng đầy bọt. Lúc đó súng đã sẵn sàng để sử dụng. 

 Lượng bọt được điều chỉnh bằng cách xoay vít điều chỉnh giữa các vị trí “mở-
đóng”. 
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Súng bắn 

Sau sử dụng: 

 Siết chặt vít điều chỉnh đến cuối. Không nên tháo bình bọt khỏi súng hoàn 
toàn. 

 Để súng luôn luôn phải được nối với bình bọt để bọt trong súng thường xuyên 
chịu áp suất, nếu không bọt bên trong súng sẽ bị đông cứng. 

 Nếu bọt bị khô bên trong súng, sẽ rất khó khăn để làm sạch súng  

 Cần làm sạch súng và làm sạch bọt trong trường hợp nếu ngừng sử dụng 
trong khoảng thời gian hơn 1 tháng. 

 Sử dụng lại: Lắc kỹ súng có gắn bình bọt (khoảng 15’). 

 Dùng dao nhọn cắt bỏ phần keo cứng khỏi vòi súng. 
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 Nới lỏng vít điều chỉnh và ngay lập tức nhả bọt cho đến khi dòng bọt chảy 
bình thường. 

 Như vậy là súng đã sẵn sàng sử dụng. 

Keo bọt nở Apollo 

Thay thế bình: 
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 Nếu bọt không chảy ra nữa tức là cần thay thế bình mới. 

 Hãy kiểm tra chắc chắn rằng bình đã rỗng thì mới vứt vỏ đã hết bọt hoàn toàn 
vào thùng rác. 

 Cẩn thận lắc bình mới khoảng 15 giây. 

 Tháo bỏ bình cũ, làm sạch mối nối giữa súng và bình và ngay lập tức gắn 
bình mới khi súng vẫn chưa làm sạch. 

 Ngay sau đó lấp đầy bọt vào súng bắn keo bọt nở Apollo Foam  
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Hình ảnh chi tiết 

Làm sạch súng: 

 Tháo bình bọt khỏi súng (van mở ra để giữ một khoảng cách!) 

 Gắn thiết bị làm sạch súng (chất tẩy rửa bọt UK Planet) với súng 

 Nhấn cò súng và lấp đầy chất làm sạch vào súng. 

 Để nguyên chất tẩy rửa trong súng khoảng 10 phút. 

 Nhấn cò một lần nữa để rửa sạch bằng đợt chất làm sạch mới. 

 Khi súng đã sạch, tháo bình bọt súng khỏi thiết bị làm sạch. 

 Làm sạch vị trí nối giữa súng với bình bọt khỏi các chất tất rửa bằng giẻ mềm 
và nhẹ nhàng bôi trơn bằng dầu. 

 Không nên làm sạch súng bằng các chất có thể gây ăn mòn súng. 

 Trong trường hợp sử dụng thường xuyên, súng cần được làm sạch theo các 
bước trên mỗi tháng khoảng 2-3 lần 
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Hàng chính hãng 
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