


Công ty Phú Bắc được thành lập từ năm 2002 với sứ mệnh 

  

                    “NÂNG CAO TUỔI THỌ CÔNG TRÌNH” 
 

• Phun bê tông 

• Gia cố kết cấu bằng sợi tấm carbon fiber 

• Xử lý ăn mòn cốt thép trong bê tông bằng PP Anode hy sinh 

• Xử lý ăn mòn cốt thép trong bê tông bằng PP dòng điện ngoài 

• Xử lý nứt bê tông 

• Xử lý thấm, rò rỉ nước 

Cung cấp các dịch vụ:  



MÁY MÓC THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI  

Máy phun bê tông Máy bơm bê tông Máy nén khí Máy bắn cát 

Máy mài sàn  

tự động 

Thiết bị đo 

độ ăn mòn 

Thiết bị đo  

dòng điện tự động 



PHUN BÊ TÔNG  
PHUN BÊ TÔNG được tạo thành nhờ khí nén bê tông và hóa chất, ưu điểm nổi 

bật như sau: 

• Thi công trên bề mặt phía trên đỉnh đầu (đáy sàn, trong hầm) hoặc phun 

tường đứng rất nhanh, thời gian đông kết từ 1 đến 6 phút. 

• Độ bám dính giữa lớp bê tông mới và cũ rất tốt bởi tốc độ bắn cao kết 

hợp hóa chất. 

• Khả năng chống thấm tốt vì tỷ lệ N / XM nhỏ 

• Không cần ghép nhiều cốp pha.  

PHUN BÊ TÔNG được ứng dụng tốt vào những lĩnh vực: 

• Sửa chữa ăn mòn cốt thép, gầm cầu cảng 

• Phun tạo mái dốc 

• Phun vách và đỉnh hầm 















GIA CỐ KẾT CẤU BẰNG SỢI CARBON FIBER  

GIA CỐ KẾT CẤU BẰNG SỢI CARBON FIBER  là phương pháp mới có nhiều 

ưu điểm nổi trội: 

• Trọng lượng nhẹ hơn thép 5 lần, chiều dày từ 1-2mm giúp giữ nguyên 

hình dạng kết cấu 

• Cường độ chịu kéo cao gấp 10 lần thép 

• Khả năng chống ăn mòn cao trong môi trường biển, nhà máy hóa chất, ... 

• Giá thành thấp 

• Thi công dễ dàng 

• Thời gian thi công nhanh 















XỬ LÝ ĂN MÕN CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG 

BẰNG PP ANODE HY SINH 

ƯU ĐIỂM 

• Không cần hệ thống điện 

• Lắp đặt nhanh 

• Chi phí tháp 

NHƯỢC ĐIỂM 

• Không chỉnh được dòng điện 

• Không phù hợp với những vị trí ăn mòn mạnh, vùng nước lên xuống mỗi ngày 

• Tuổi thọ từ 5 – 7 năm 







Tủ điện có gắn thiết bị đo ăn mòn 



XỬ LÝ ĂN MÕN CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG 

BẰNG PP DÕNG ĐIỆN NGOÀI 

ƯU ĐIỂM 

• Tuổi thọ cao, từ 50 - 80 năm 

• Ngăn chặn được sự phá hủy kết cấu khi bê tông bị nhiễm Clorua và độ pH giảm 

• Giá thành thấp 

• Có thể điều chỉnh tăng giảm dòng điện. 

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 

• Hạ thấp điện thế âm trên bề mặt thép so với điện thế ăn mòn , do vậy thép 

không bị ăn mòn 

• Chuyển thế ăn mòn về cực dương cho 1 thiết bị không ăn mòn 

• Phục hồi độ pH xung quanh bề mặt thép 





Đo dòng điện 

Đo dòng điện 



XỬ LÝ NỨT BÊ TÔNG 

Xử lý nứt thủy điện, nhà cao tầng, bơm vữa chèn khe, ... 



XỬ LÝ RÕ RỈ NƯỚC 

Xử lý thấm, rò rỉ nước tầng hầm, thủy điện, ... 



TRỤ SỞ CHÍNH: 
 

148/21 Lê Đức Thọ - P.6 – Q.Gò Vấp – Tp.HCM 

028.39844305 – 0908906788 

phubac@phubac.vn 

CHI NHÁNH HÀ NỘI: 
 

Số 18 đường 4 –  Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội 

024.38292741 – 0964145795 

cnhanoi@phubac.vn 

Luôn sẵn sàng phục vụ và hỗ trợ khách hàng 

nhằm đem đến cho công trình chất lượng tốt nhất 


