
 

BẢNG THÔNG  SỐ KỸ THUẬT MÁY PHUN 

POLYURETHANE  
 

 MODEL: T-10 

 

 

T-10 là kiểu loại máy chuyên dụng phun Polyurethane  được thiết kế nhỏ gọn, Được 

dùng trong công nghệ sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu PU foam ( Polyurethane - 

Polyurea ) có đặc tính phun  rất tốt về cách âm, cách nhiệt, chống nóng, bảo vệ  thiết bị, chống 

ăn mòn, tăng tuổi thọ cho sản phẩm…vv  

T-10 Hiện đang được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất các sản phẩm như cách âm 

cách nhiệt, Panel trần, vách sàn, vật nổi hoặc được phun phủ trực tiếp lên bề mặt trần, tường, 

vỏ ô tô, tàu thuyền...vv  

T-10 cho phép thực hiện việc trộn và phun đồng thời các thành phần nguyên liệu PU 

foam ở dạng lỏng, đặc theo đúng tỷ lệ, liều lượng yêu cầu, đảm bảo chất lượng xốp (foam) tốt 

nhất. 

 

1. Thông số kỹ thuật:    

Tỷ lệ nguyên liệu 1: 1 

Độ nhớt của nguyên liệu thô 200-1000CPS (dưới nhiệt độ làm việc) 

Áp suất làm việc tối đa 15MPa 

Nhiệt độ chất lỏng tối đa 80 ° C 

Đầu ra tối đa 8-12kg / phút (17,6 lb/phút) 

Bộ ra nhiệt 2600W × 2 

Mô hình chạy máy Khí nén  

Súng phun Tự làm sạch bằng khí nén 

Điện áp (Tùy chọn) TÙY CHỈNH (220 hoặc 380) 
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Nguồn khí nén  0,5-0,8Mpa 1m³ / phút 

2. Cấu hình chuẩn:   

Thân máy T-10 1 bộ 

Súng phun P2 1 chiếc 

Bơm chuyển 2 chiếc 

Ông liệu cao áp ra nhiệt (Tiêu chuẩn) 15m 

Chiều dài dây tối đa (Tùychọn) 90m 

Thùng liệu 40lit 2 chiếc 

Ống dẫn khí 1 bộ 

Bộ phụ tùng + dụng cụ + hướng dẫn sử dụng  1 bộ 

3. Thông số vận chuyển:   

Kích thước gói hàng (L × W × H) 90 × 75 × 143cm 

Trọng lượng tịnh / Tổng trọng lượng 165kg / 200kg  

 

 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng! 

 



 

 

 

 

 


