
Keo cấy thép/ buloong RE 10IT-RE 10

Vật liệu nền

 Bê tông (chịu nén)

Ứng dụng

 Khoan cấy thép cho hạng mục phụ trợ/ chịu tải 

nhẹ, ví dụ: thép râu, bổ trụ, gờ chặn xe,.. 

    Khoan cấy bu loong cho hạng mục phụ trợ/ chịu 

tải nhẹ

Thông số kỹ thuật 

Thành phần nguyên liệu  Keo epoxy 

Bê tông nền Khô, Ướt

Ống lồng cho súng bơm keo (không cần)

Chứng chỉ

Số lượng  
đóng gói

Mã đặt hàng

1 2153748

Thành phần đóng gói

1 x  gói 580ml , 1 x vòi trộn  

12 x  gói 580ml , 12 x  vòi trộn 1 2153749* 

Anchor Systems

Thời gian làm việc  30 phút  ở 30oC - 40oC  

 12 h ở 30oC - 40oC  Thời gian đông kết 

Hạn  sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất, 

ở 23oC và 50% ẩm

Súng bơm keo súng bơm tay)     HDE 
súng bơm tự động)

 * không tồn kho

Máy khoan TE 3

 Tài liệu kỹ thuật Hilti (FTM)

  Chứng chỉ  tuổi thọ 50 năm 

 Chứng chỉ thân thiện môi trường LEED 

Giá trị mang lại 

 Giảm chi phí trên lỗ khoan 

 Tiết kiệm thời gian thi công

Giảm rủi ro do thi công 
chưa đúng cách
Tài liệu kỹ thuật đáng tin cậy 

Súng bơm tay HDM Súng bơm tự động HDE

Ưu điểm

   Keo bơm cấy thép/ bu loong giúp tiết kiệm & thay thế cho hầu 

hết các loại vữa hai thành phần hiện tại

  Súng bơm keo tự động HDE giúp điều chỉnh chính xác lượng keo 
cần bơm 

  Hoàn toàn phù hợp với súng bơm keo, thanh ren & dụng cụ hỗ 
trợ thi công hiện có của Hilti 

Tên gọi đặt hàng

HIT-RE 10 580/1-A1 

HIT-RE 10 580/1-A1-P

Sản phẩm liên quan

MỚI

Hiltihanoi.com.vn

Hotline: 0974 94 4344



Súng bơm keo tự động HDE 500-A22

Ứng dụng

Ưu điểm

Súng bơm keo tay HDM

Ứng dụng

Ưu điểm

Anchor Systems

Số lượng 
đóng gói 

Mã hàng

2162794

2110409

2136393

2028876

2007057

2007059

Thông tin đặt hàng
Số lượng 
đóng gói

Mã hàngThành phần đóng gói

1x súng bơm

Ống lồng đen( keo RE)

Ống lồng đỏ (keo HY)

2005641

2007057

HDM 500 box

2007059

 HIT- CB 500

 HIT- CR 500

Bơm keo Hilti để neo cấy bu loong, neo cấy 

thép trong bê tông và tường gạch

Không cần kết nối nguồn điện nhờ sử dụng pin 

Bơm keo liên tục và lỗ khoan sâu

Núm vặn được chia tỷ lệ giúp điều chỉnh chính xác lượng 
keo cần bơm

Tháo lắp gói keo dễ dàng

 Dung lượng pin cao (100 gói 500 ml/ pin đầy 100%)

Tên gọi đặt hàng

Súng bơm keo tự động HDE 500-A22  

Pin B 22/5.2 Li-Ion 

Pin B 22/2.6 Li-Ion 

Sạc C 4/36-350 230V 

Ống lồng HIT-CB 500

Ống lồng HIT-CR 500 

Bơm keo Hilti để neo cấy bu loong, neo cấy 

thép trong bê tông và tường gạch

Tháo lắp gói keo dễ dàng

Hiltihanoi.com.vn

Hotline: 0974 94 4344


