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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

CÁNH KHUẤY PHÂN TÁN| DISPERSION MIXING PADDLE 

|Mô tả 

Cánh khuấy phân tán hiệu suất cao Rhino65 được làm từ inox 304 có độ cứng và độ bền 

cao, có khả năng chống mài mòn và chống ăn mòn, dễ sử dụng, được thiết kế đặc biệt 

cho khuấy trộn keo 2 thành phần Rhinoz 

RF134, RF239 vv, sơn, keo và các hỗn hợp 

khác. Cánh khuấy cho phép hoạt động 2 

chiều, có thiết kế cải tiến, cho hiệu suất 

khuấy trộn gấp 5 lần cánh khuấy truyền 

thống, giúp trộn đều hỗn hợp, kiểu dáng gọn 

nhẹ, dễ sử dụng.  

|Ứng dụng 

Trộn keo 2 thành phần, sơn và các hỗn hợp 

khác dạng một hoặc nước. 

|Hướng dẫn thi công 

Cho 1 đầu cánh khuấy vào khoan tay, vặn chặt và mở máy khoan tay. Thao tác nhanh 

dần đều. Lưu ý cố định thùng chứa keo trong suốt quá trình trộn keo. 

| Thông số kỹ thuật 

   
Vật Liệu : Inox 304 

Chiều dày : 2mm 

Chiều cao cánh : 12mm 

Đường kính đĩa khuấy : 65mm 

Đường kính trục  : 8mm 

Chiều dài trục : 400mm 

 

| Kích thước, đóng gói 

65x400m, hộp 1 chiếc 

| Bảo quản  
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Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. 

Sản xuất và đóng gói tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Vina Trade Synergy (VTS). 

| Điều khoản miễn trừ 

Mặc dù đã nỗ lực cao nhất để đưa ra các thông tin chính xác dựa trên kiến thức và sự 

hiểu biết của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hay tổn thất 

nào liên quan đến việc sử dụng sản phẩm này. Người sử dụng cần kiểm tra sự phù hợp 

của sản phẩm với mục đích sử dụng bằng các kiểm tra của riêng mình. 
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