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ĐẶC TRƯNG BỒN TỰ HOẠI ĐẠI THÀNH 

TT Bồn nhựa tự hoại Đại Thành Bể tự hoại xây gạch, bê tông 

1 Dễ vận chuyển và lắp đặt, thời gian lắp đặt nhanh. Tối đa 01 
ngày, giảm chi phí. 

Vận chuyển nguyên vật liệu phức tạp hơn, thời gian thi 
công kéo dài 7 ngày, tăng chi phí.  

2 Bằng nhựa LLDPE nguyên sinh, 2 lớp dày 6-8mm, kết cấu 
hình Ovan có nhiều gân vững chắc, chịu áp lực cao. 

Bằng bê tông, gạch, dễ bị rò rỉ, nứt vỡ do thi công kết cấu 
không tốt sẽ ảnh hưởng ô nhiễm nguồn nước. 

 
4 

Có màng lọc xử lý nước thải bằng Kỵ khí, nước thải ra khỏi 
bồn sạch hơn, vi khuẩn còn lại ít hơn. 

Không có ngăn lọc, nước thải ra khỏi bể vẫn còn mang 
theo cặn của lớp váng rơi xuống, có nhiều vi khuẩn. 

5 Thiết kế thuận tiện cho việc lắp đặt, bảo dưỡng và hút cặn 
định kỳ. 

Thiết kế không thuận tiện cho việc bảo dưỡng, hút cặn thì 
phải đục, khoan lỗ. 
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Hiệu suất sử dụng, phân hủy tối ưu, có thể di chuyển bồn 
đến vị trí khác khi đập bỏ công trình phụ. 

Đập bỏ công trình phụ, bể tự hoại khi phá bỏ lãng phí.  

7 Thời gian hút chất bùn khoảng 6 – 8 năm và không gây ách 
tắc. Sản phẩm được bảo hành 50 năm. 

Thời gian hút chất bùn 4-6 năm, và dễ bị tắc nghẽn 
đường ống.  
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Bước 1: Tạo hố đặt bồn 
 
 Đào hố chôn bồn phù hợp với kích 

thước bồn, tính toán phù hợp để nước 
thải dễ dàng thoát ra bên ngoài. 

 Cân bằng đáy hố và gia cố bê tông 
đáy dày 100mm đảm bảo bồn không 
bị sụt lún. 
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Bước 2: Đặt bồn vào hố 
 
 Đổ đầy nước vào bồn, cố định bồn. 
 Lấp đầy khoảng trống xung quanh 

bồn bằng hỗn hợp cát và sỏi ( sỏi có 
kích thước 2 – 4mm) hoặc xi – măng 
cát (tỷ lệ 1:6). 
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Bước 3: Hoàn thành lắp đặt 



HÌNH ẢNH THỰC TẾ 

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI - 
NAM PHAN THIẾT 



DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG 

Hotline: 19006086 
Dịch vụ CSKH tận 
tâm, chu đáo. 

Đội ngũ bảo hành, kỹ 
thuật viên lành nghề. 

Sản phẩm thay thế và 
bảo hành chính hãng.  




