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THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM  
 
Dụng cụ dán băng dính giấy ĐƠN 
Single Taping Tool 
 
Mã sản phẩm: FMD01 
 
|Mô tả 
Dụng cụ dán băng dính đơn, công cụ lý tưởng cho dán băng dính giấy, băng 
dính che sơn, giúp dán băng dính dễ dàng, nhanh chóng, hiệu quả, nâng cao 
hiệu suất thi công, tiết kiệm nhân công, tạo ra mép sơn, đường keo như ý. Hoàn 
vốn đầu tư chỉ sau 2 -3 ngày sử dụng. Dùng dán băng dính dọc theo mép khe 
nối nhằm che phủ, bảo vệ các bề mặt trong thi công sơn bả, trám keo, trang trí, 
thi công silicone lắp đặt cửa nhôm kính, nội thất vv. 
 
| Thông số kỹ thuật  
Size: LxWxH 220 x 80 x 140mm 
Trọng lượng: 360g  
 
| Dùng cho loại băng dính:  
Đường kính lõi cuộn: 76mm 
Chiều rộng cuộn: < 30mm 
Chiều dài cuộn: <=50m 
Chiều dày cuộn: <=20 mm 
 
| Cấu tạo 
 

1. Khung thép được thiết kế độc đáo, 
bền chắc  

2. Lưỡi cắt: làm từ thép không gỉ, cắt 
băng dính một cách dễ dàng; 

3. Lu lăn: có vòng bi công nghiệp, đệm 
cao su chống mài mòn, lăn băng dính 
mượt mà. Có lu lăn định vị, giúp 
đường băng đi chính xác. 

4. Thanh cuộn băng dính 

5. Làm từ nhựa có lợi thủy tinh gia 
cường, giúp thao tác lắp và thay băng 
dính dễ dàng; 

6. Nút điều chỉnh  
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Nút xoay giúp điều chỉnh khoảng cách dán băng dính theo yêu cầu, biên độ 
điều chỉnh: 2mm đến 9mm, chiều rộng khe cho phép điều chỉnh từ 2mm, 
thao tác nhanh và dễ dàng; 

7. Nắp chụp lò xo 

Thiết kế độc đáo, dễ sử dụng, điều chỉnh lực tác dụng vào lò xo để giảm 
chấn khi cuộn băng dính chuyển động; 

8. Tang chống: Làm từ thép không gỉ, giữ và định vị băng dính; 

9. Tay cầm: thiết kế cải tiến, dễ cầm nắm và dễ thao thác; 

 
 
| Đóng hộp 
1 bộ/hộp carton 
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