
 

ĐỐI VỚI CÁC VẾT NỨT HÌNH CHÂN CHIM, VẾT RẠN TRÒN, VẾT THỦNG TRÊN KÍNH 

BƯỚC 1:  

Loại bỏ các mảnh 

vỡ của kính còn 

dính lại bằng cách 

sử dụng dao cạo 

trên bề mặt kính 

ngay chỗ bị  rạn, 

vỡ. Sau đó dán 

khung đỡ lên mặt 

kính, đảm bảo rằng 

vòng trung tâm nằm 

ngay trên phần cần 

được sửa chữa và 

các giác hút được cố định một cách chắc chắn trên bề mặt kính. 

Không để cho các giác hút che chắn hoặc đè lên phần kính cần sửa 

chữa. Chú ý các chân giác hút có thể điều chỉnh được. 

 

BƯỚC 2:  

[A] Vặn khoang 

chứa dung d ịch vào 

vòng tròn trung 

tâm, nếu cần thiết 

thì điều chỉnh lại 

giá đỡ sao cho vòng 

đỡ cao su phía đầu 

khoang chứa dung 

dịch nằm thẳng 

hàng với điểm cần 

tác động. Kiểm tra 

lại sự thằng hàng từ 

phía trong xe. 

[B] Vặn khoang chứa dung d ịch theo chiều kim đồng hồ, khi đó 

miếng đỡ cao su sẽ đè chặt lên mặt kính. Chú ý nếu vặn quá lực sẽ 

làm biến dạng độ cong nguyên thủy của kính làm ảnh hưởng tớ i 

chất lượng của việc sửa chữa. 

 

BƯỚC 3: 

Đưa bình dung dịch 

vào khoang chứa 

dung và nhỏ khoảng 

3 đến 5 giọt dung 

dịch vào khoang 

chứa này (tùy theo 

mức độ thiệt hại của 

vết rạn nứt). Nếu 

thấy dung d ịch bị rò 

rỉ ra ngoài vòng đỡ 

cao su ở phía dưới thì nhẹ nhạng xiết chặt khoang dung d ịch cho 

đến khi dung dịch hết bị rò rỉ. 

  

BƯỚC 4: 

Vặn ốc áp lực vào 

khoang dung d ịch 

để hướng dòng 

dung dịch đi vào 

phần kính b ị rạn nứt 

cần sửa chữa. Tăng 

dần áp lực bằng các 

xiết ốc và kiểm tra 

từ phía trong xe 

nhằm đảm bảo miệng của miếng đỡ cao su trên mặt kính được mở 

rộng. Để khoảng 5 đến 6 phút (tùy theo độ rộng và dài của vết rạn, 

nứt) để dung dịch có thể ngấm toàn bộ vào khu vực cần sửa chữa. 

Trong trường hợp dung d ịch keo không thể đến hết được tất cả các 

vùng của vết nứt thì sử dụng thiết b ị thổi hơi nóng hoặc máy sấy 

tóc (không đi kèm sản phẩm) để làm nóng khu vực sửa chữa từ 

bên trong. Lưu ý nếu làm quá nóng có thể gây ra các thiệt hại khác 

cho kính. Sau đó từ từ xiết ốc áp lực (từng ¼ vòng) để đẩy dung 

dịch vá tới các phần còn lại của vết rạn, nứt.  

 

BƯỚC 5 : 

Tháo ốc áp lực ra khỏi khoang dung d ịch nhằm giải phóng toàn bộ  

không khí có trong khoang dung d ịch. Sau đó vặn ốc áp lực lại 

nhằm loại bỏ tất cả không khí còn sót lại trong vết nứt, dừng lại 

khi toàn bộ dung d ịch keo vá đã thấm toàn bộ vào vết nứt bằng 

cách nhìn lên phần kính đang được sửa chữa ở một góc 45o. Đảm 

bảo rằng không còn bong bóng khí trong vết nứt. Trong trường 

hợp vết nứt là hình chân chim hoặc là lỗ thủng kiểm tra bằng cách 

nhìn trực tiếp từ phía sau chỗ được sửa chữa. Khu vực kính xung 

quanh chỗ đang được sửa chữa sẽ đổi sang màu tối (màu xanh 

hoặc đen). Nếu còn sót lại các phần chưa được sửa chữa hết thì lập 

lại bước 4 và bước 5 cho đến khi các vết nứt được sửa chữa thỏa 

mãn theo yêu cầu. Chú ý phải đảm bảo rằng lượng keo dán còn đủ 

trong khoang đỡ, nếu thiếu có thể cho thêm vào. 

 

BƯỚC 6 : 

Sau khi toàn bộ  

không khí đã 

được giải phóng 

ra khỏi vết nứt, 

nới lỏng khoang 

chứa dung d ịch 

và ốc áp lực 

nửa vòng, lấy 

toàn bộ bộ dụng 

cụ ra khỏi mặt 

kính bằng cách 

nắm các tai nhỏ  

trên giác hút và 

kéo lên. Sau đó nhẹ nhàng lau sạch phần keo còn thừa dính trên 

đầu vòng đỡ cao su tránh cho dung dịch keo rơi xuống kính. Sau 

đó cho thêm một giọt dung dịch lên trên chỗ bị nứt còn thấy được 

và che lại bằng một miếng phủ. Khi che miếng phủ không cần thiết 

phải đè mạnh mà chỉ cần nhẹ nhàng đặt miếng phủ lên bề mặt kính 

chỗ vừa được sửa chữa.  

 

BƯỚC 7: 

Sau khi quá 

trình sửa chữa 

hoàn tất đưa xe 

ra trực tiếp dưới 

ánh nắng mặt 

trời hoặc sử 

dụng đèn tia 

cực tím để làm 

khô toàn bộ  

dung d ịch keo 

(quá trình này 

mất khoảng 5 –  

10 phút). Sau 



đó gỡ bỏ miếng phủ, nếu dụng dịch dưới miếng phủ vẫn còn ướt 

thì để nguyên miếng phủ cho đến khi dung d ịch khô hoàn toàn. 

Cạo bỏ phần còn lại của dung d ịch keo trên mặt kính bằng dao 

lam. Giữ lưỡi dao một góc 90  o so với mặt kính khi cạo để có kết 

quả tốt nhất. Không cần thiết phải cạo một cách nhẹ nhàng, cạo 

cho đến khi loại bỏ hết các phần còn thừa của dung d ịch keo còn 

lại trên mặt kính. Nếu vết nứt vẫn còn được nhìn thấy thì nhỏ thêm 

một giọt dung d ịch lên vết nứt và dùng miếng phủ che lại, dùng 

dao lam cạo trên miếng phủ, việc này chỉ nhằm loại bỏ những phần 

chưa hoàn thiện. Khi dung dịch keo đã khô, sử dụng lưỡi lam để 

cạo bỏ các phần còn lại của dung d ịch. Không cạo lên phần vết 

nứt.  

 

 
ĐỐI VỚI CÁC VẾT NỨT DÀI KHÔNG QUÁ 30CM 

 
Để đạt hiệu quả tốt nhất, nên thực hiện việc sửa kính ngay sau khi 

kính bị nứt. Làm sạch vùng xung quanh vết rạn nứt. Thực hiện 

công việc trong mát tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào 

kính cho đến khi toàn bộ quá trình sửa chữa hoàn tất. Sử dụng lưỡ i 

dao kèm theo trong sản phẩm để cắt bỏ phần đầu nhỏ của chai 

đựng dung d ịch keo. Sau đó thực hiện theo các bước sau: 

Vết nứt chỉ được sửa chữa hoàn chỉnh khi dung d ịch keo thấm 

hoàn toàn vào vết nứt và không còn nhìn thấy khi kiểm tra ở một 

góc 45  o . Việc sửa chữa sẽ không đạt hiệu quả khi cho dung dịch 

keo vào vết nứt quá nhanh để lại các bọt khí trong vết nứt hoặc khi 

sửa các vết nứt chưa được làm sạch một cách cẩn thận. 

Việc sửa chữa không đạt hiệu quả khi: 

1. Vết nứt dài quá 30cm. 

2. Vết nứt bị mở rộng ra hai cạnh của kính chắn gió. 

3. Vết nứt không nằm ở lớp ngoài cùng của kính. 

 

BƯỚC 1: 

Cho dung dịch keo trực tiếp vào vết nứt một cách từ từ, bất đầu từ 

một đầu của vết nứt và cho từ từ dung d ịch vào vết nứt với tốc độ 

khoảng 3 giây một cm. Trong quá trình đưa dung d ịch vào thì nhìn 

nghiêng một góc 45  o  để đảm bảo thấy được dung d ịch đã được lấp 

đầy vết nứt (phần chuyển màu trên vết nứt trong quá trình đưa 

dung dịch vào là phần đã thấm dung d ịch). Hãy kiên nhẫn để dung 

dịch thấm đều vào vết nứt sau khoảng từ 5 đến 10 phút. Nếu thấy 

trong vết nứt vẫn 

còn bọt khí thì 

dùng tay ấn nhẹ 

vào hai bên và ở 

giữa vết nứt từ 

phía trong kính. 

Chú ý không ấn 

quá mạnh để vết 

nứt không bị mở 

rộng. Kiểm tra lại 

toàn bộ vết nứt bằng cách nhìn nghiêng một góc 45  o  để phát hiện 

những chỗ còn thấy vết nứt. Nếu phát hiện những chỗ vết nứt còn 

thấy được thì lập lại quá trình này tại chỗ đó cho đến khi vết nứt 

được xóa bỏ hoàn toàn. 

BƯỚC 2 : 

Sau khi đã loại bỏ hết bong bóng khí trong vết nứt thì dùng tấm 

phủ che lên toàn bộ vết nứt. Chú ý: không để lại bất cứ một bọt khí 

nào phía dưới tấm phủ. Sử dụng số lượng tấm phủ cho hết toàn bộ  

vết nứt. Nhẹ nhàng đặt tấm phủ lên vết nứt. Khi toàn bộ quá trình 

đã hoàn tất đưa xe ra trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hay sử dụng 

đèn tia cực tím để làm khô hoàn toàn dung d ịch keo (khoảng 5 –  

10 phút), sau đó gỡ miếng phủ ra. Trong trường hợp dung d ịch 

dưới miếng phủ còn ướt thì để nguyên cho đến khi dung d ịch khô 

hoàn toàn. Cuối cùng, sử dụng lưỡi lam để cạo bỏ các phần thừa 

còn lại của dung d ịch trên mặt kính xung quanh vết nứt. Giữ dao 

cạo ở một góc 90  o trong quá trình cạo để có kết quả tốt nhất. Cạo 

mạnh cho đến khi các phần thừa của dung d ịch được loại bỏ hoàn 

toàn. 

 

 

 


