
Chất liệu:
Thép hợp kim + nhựa PVC
Kích thước:
Chiều dài tổng: 23,5 cm
Chiều dài tay cầm: 12 cm
Trọng lượng: 338g
Cấu tạo:
Dạng kìm kẹp có tay cầm cộng lực, 
có thanh chắn kim loại điều chỉnh 
được độ dài của nêm cần siết.
Màu sắc: Đỏ, Vàng, Cam, Xanh

Bay răng cưa giúp tạo ra một bề mặt thi công hoàn hảo 
để ốp lát gạch đá. Các răng cưa sẽ tạo ra các rãnh có độ 
sâu và chiều cao đều nhau, khi gạt bàn xoa sẽ tạo ra bề 
mặt đều phủ vữa khắp làm cho các vật liệu ốp lát liên 
kết chắc chắn hơn và tăng cao tuổi thọ kết cấu.
- Bay răng cưa đặc biệt hiệu quả với các công trình sử 
dụng keo dán gạch đá để ốp lát hoặc vữa khô trộn sẵn.
- Bay răng cưa giúp cho quá trình tạo mặt phẳng cho bề 
mặt keo dán gạch đều nhau.
- Tạo nên các đường rãnh keo song song, thẩm mỹ và 
gắn kết hiệu quả.

KÌM SIẾT KE CÂN BẰNG

Kích thước:
130mm x 265mm
Chất liệu:
Tay cầm bằng nhựa, bề mặt được 
gắn lớp cao su dày 10mm.

Ứng dụng:
Bàn xoa đệm cao su chà mạch 
chuyên dùng để trét mạch. 

Màu sắc: Đen, Ghi xám, vàng

Bàn xoa đệm cao su trét mạch chuyên dùng để trét 
mạch gạch, bề mặt bàn xoa được gắn lớp cao su mềm 
để chống chầy xước các mặt gạch.

- Dễ dàng khi thao tác.
- Giúp tiết kiệm thời gian.
- Tăng tính thẩm mỹ cho công trình.
- Bảo vệ da tay người thợ.

BÀN XOA ĐỆM CAO SU

Chất liệu:
inox và thép sơn tĩnh điện
Cấu tạo:
Loại có tay cầm
Bề mặt mỏng dẹt
Dạng răng cưa 5-10mm đều nhau
Kích thước (DxRxC):
(25cm x 10cm x 8cm)

Màu sắc:
Đen, Ghi xám, inox

Bay răng cưa giúp tạo ra một bề mặt thi công hoàn hảo 
để ốp lát gạch đá. Các răng cưa sẽ tạo ra các rãnh có độ 
sâu và chiều cao đều nhau, khi gạt bàn xoa sẽ tạo ra bề 
mặt đều phủ vữa khắp làm cho các vật liệu ốp lát liên 
kết chắc chắn hơn và tăng cao tuổi thọ kết cấu.
- Bay răng cưa đặc biệt hiệu quả với các công trình sử 
dụng keo dán gạch đá để ốp lát hoặc vữa khô trộn sẵn.
- Bay răng cưa giúp cho quá trình tạo mặt phẳng cho bề 
mặt keo dán gạch đều nhau.
- Tạo nên các đường rãnh keo song song, thẩm mỹ và 
gắn kết hiệu quả.

BAY RĂNG CƯA
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Chất liệu:
Nhựa HDPE, PVC

Màu sắc:
Màu Trắng và trong suốt
Kích thước: 1mm, 1.5mm, 2mm, 
2.5mm, 3mm...
(Theo yêu cầu của khách hàng).
 
Trọng lượng: 1kg
Đóng gói: Túi Nilon

Ke nhựa chữ thập được sử dụng trong quá trình  ốp lát 
gạch  sàn – tường. Sử dụng  ke chữ thập, ke nhựa chữ 
thập, mạch gạch chữ thập, dấu cộng ke mạch  dùng lát 
gạch sẽ rất đẹp, dùng để căn chỉnh các mạch gạch khi 
ốp lát, tăng độ chính xác các khe mạch, nâng cao chất 
lượng và sự hoàn mỹ tới các công trình.
Ưu điểm khi sử dụng ke nhựa chữ thập:
- Tạo độ phẳng bề mặt sàn, tường khi ốp gạch, đá
- Tạo đường khe ron gạch đồng đều theo kích thước 
1mm, 1,5mm, 2mm, 3mm...
- Thi công ốp lát gạch nhanh hơn, chuẩn xác hơn.

KE NHỰA CHỮ THẬP

Chất liệu:
Nhựa + Thép không gỉ
Số lượng: 50 vít lát phẳng gạch và 
1 cờ lê móc.
- Dành cho các loại gạch có độ dày 
0.3cm – 1.6 cm
Kích cỡ vít: 7.5cm x 3cm
Đường kính đai ốc: 3.6cm
Kích cỡ cờ lê móc: 15.5cm x 3cm
Đóng gói: 1kg/túi
Màu sắc: Cam - đen

- Độ bền cao, tái sử dụng được nhiều lần giúp tiết kiệm 
chi phí. Giữ cân bằng gạch trên mặt phẳng tốt, cố định 
gạch chắc chắn, không bị dịch chuyển trong thi công
Cách sử dụng Vít cân bằng ốp phẳng gạch đơn giản, dễ 
dàng, cải thiện tốc độ ốp lát gạch
- Sản phẩm giúp nền nhà, tường nhà bằng phẳng, đều, 
bền, có tính thẩm mỹ cao.
- Ke vít cân bằng ốp phẳng gạch hay còn gọi là vít ốp 
gạch, bao gồm vít ốp gạch và 1 cờ lê móc. Vít cấu tạo 
gồm 1 con vít chữ T và 1 đai ốc lớn để ép phẳng đường 
ron tiếp giáp giữa các viên gạch ốp.

KE VÍT CHỮ T

sản phẩm hỗ trợ thi công ốp lát 
gạch đá. Đóng 1 vai trò vô cùng 
quan trọng giúp cố định bề mặt 
gạch và việc thi công trở nên dễ 
dàng hơn. Được thiết kế với nhiều 
kích thước khác nhau, tương thích 
với nhiều kích thước mạch gạch.
Kích thước ke nhựa cân bằng:
1mm, 1.5mm ,2mm, 3mm
Đóng gói: 1kg/bao
Màu sắc: Màu Trắng

- Giúp cho các khe mạch gạch có độ dãn cách, độ hở đều 
nhau. Thuận tiện cho việc thi công chà mạch.
- Ke nhựa cân bằng giúp việc thi công ốp/lát gạch nhanh 
hơn, chuẩn hơn.
- Ke nhựa cân bằng giúp tăng hơn 1,5 lần hiệu suất so 
với hình thức thi công thông thường.
- Giảm thiểu thời gian và nhân công thi công. 
- Không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn tăng tính chuyên 
nghiệp khi thi công.
- Giá thành rẻ, Thi công với ke cân bằng giúp tăng năng 
suất và chất lượng của công trình.

KE CÂN BẰNG
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Kích thước sản phẩm:
190 mm x 210 mm x 100 mm
Kích thước đóng gói:
200 mm x 250 mm x 150 mm
Khối lượng: 800g
Chiều cao tối thiểu đưa dụng cụ 
lấy cos: 10mm

Chiều cao tối đa kích gạch: 90mm
Độ rộng đế giữ gạch: 18mm
Tải trọng tối đa: 85kg

Dụng cụ lấy cốt gạch ốp tường bóp tay là sản phẩm giúp 
người thợ ốp lát lấy được cos gạch ốp tường một cách 
chính xác nhất thay vì chống đỡ thủ công.

Với sản phẩm này tay chỉ việc bóp tay và kích gạch theo 
cốt chúng ta mong muốn.

Với sản phẩm lấy cos gạch ốp tường bóp tay thì chúng 
ta có thể hoàn toàn yên tâm, chỉ việc đặt gạch lên gá đỡ 
và bóp tay đến cos mong muốn. Sản phẩm có thể đẩy 
cả hàng gạch lên, kích tối đa 85kg/1 kích.

KÍCH KÊ GẠCH ỐP LÁT

Tay cầm chất liệu hợp kim nhôm, 
nhẹ, chịu lực tốt, chống rỉ sét.
Miếng hít chất liệu cao su tự nhiên, 
đàn hồi cao, lực hít tốt và bền bỉ.
Chốt khóa chắc chắn, tăng sức hút 
mạnh mẽ.

Trọng lượng vật nâng thẳng đứng: 
120kg.
Trọng lượng vật nâng chiều ngang: 
140kg.

Sản phẩm có loại 1 chấu, 2 chấu, 3 chấu hay 1 chạc, 2 
chạc, 3 chạc. Đây là đồ nghề, công cụ đắc lực trong xây 
dựng - ốp lát gạch, lắp đặt kính, cửa kính, vách kính, 
trang trí nội thất…
Sử dụng tay gạch, hít kính để nâng và giữ gạch - kính, 
các vật dụng khi không có điểm bám 1 cách dễ dàng 
trong quá trình thi công. 

Sản phẩm nhập khẩu, chất lượng cao, giúp tăng năng 
suất công việc, tiết kiệm thời gian mang đến chất lượng 
công việc của bạn hiệu quả và an toàn.

TAY HÍT GẠCH - HÍT KÍNH

Nguồn: 12V 1.5Ah
Trọng lượng máy: 1,8kg
Công suất: 180W
Tốc độ: 12000v/phút

Gạch ốp lát sử dụng:
tối đa 120x120cm
Lực hút giữ tối đa :160kg

Hộp sản phẩm bao gồm:
Thân máy + 1pin 12V + 1 sạc

Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ với đầu hút bằng cao su siêu bền, 
thân vỏ nhựa chắc chắn giúp cho việc ốp lát trở nên dễ 
dàng hơn bao giờ hết với hai chức năng chính: Hút gạch 
và đầm rung. Đầu hút gạch chân không bằng cao su siêu 
bền, hút và giữ chặt viên gạch giúp người thợ đưa gạch 
vào vị trí ốp lát một cách nhanh chóng, chính xác, đầu 
hút chịu tải tối đa lên đến 100 kg.
Máy có nút bấm và điều chỉnh tốc độ rung 6 cấp độ phù 
hợp với các loại gạch thi công, bạn sẽ không phải dùng 
búa hay bất kì một dụng cụ nào khác để gõ điều chỉnh 
độ lồi lõm của gạch.

MÁY RUNG GẠCH ỐP LÁT


