
Ons specialisme
In de Multi-Strip toepassing, worden de mes of beitel 

combinaties vooraan de desbetreffende machine 

bevestigd om het verwijderingsproces te versnellen. 

Het gewicht en de positie van het mes/beitel bepalen 

de mate waarin het materiaal verwijderd wordt 

van het oppervlak. De operator zal de machine zo 

positioneren dat de machine ofwel snijdt ofwel een 

heffende werking verkrijgt wanneer ze voortbewogen 

wordt.

Er zijn specifieke aanpassingen gemaakt voor 

moeilijk te verwijderen materialen of om gevoelige 

ondergronden niet te beschadigen. 

Niet enkel hetgeen U in eerste instantie ziet, is onze 

zorg, maar ook de materialen die gebruikt zijn om de 

toplaag voorafgaand uit te vullen of te verlijmen aan 

de ondergrond worden door onze teams deskundig 

ter harte genomen. De afsluitende bewerking gebeurt 

steeds in functie van de opvolgende nieuwe afwerking.

Apparatus Bellus

Gulosus catelli corrump Catelli celer-
iter amputat Medusa
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STRIPPEN EN / OF SCHRAPEN
Snel, krachtig en zonder beschadiging

Moru Schuurservices
Impuls 30a

1446 WX Purmerend
T 0299-468299
F 0299-467854

info@moru.nl
www.moru.nl

Moru Schuurservices
Moru: Specialisten in diamant polijsten, ondergrond voorbewerking, oppervlakte-veredeling en (kleur)afwerking van beton



Verwijdering van :
• Zachte vloerbedekkingen
• Keramische en andere tegels 
• Epoxie, PU, rubber ...
• Thermoplatische lijnen
• Cementresten van bouw
• Tape en bitumeuze materialen
• Gevliesde parkeerdeksystemen

Toepasbaar op:
• Vloeren
• Hellingbanen
• Parkeerdekken en daken

Alle verdere combinatietechnieken 
in huis om een succesvolle totaal-
verwijdering te bewerkstelligen tot 
op een kale, zuivere en perfect 
hechtende ondergrond.

Wij hebben de medewerkers, de know-how en apparatuur in huis om 

eender welk oppervlak te strippen of te schrapen. 

Gecombineerde inzet van apparatuur en medewerkers garandeert 

U een naadloze aansluiting van disciplines in het realiseren van uw 

opdracht.

De gedrevenheid van onze medewerkers garandeert U een stofvrije 

omgeving en een aan de vloer gelijke afwerking van randen en 

hoeken.

Inzet apparatuur

Gaande van 
handmachines tot 
geautomatiseerde loop- 
en opzitapparatuur. 
Voor elke omgeving de 
aangepaste oplossing. 
Electrisch voor binnen, 
buiten mogelijk op 
brandstof.

Nabewerkingen

Frezen
Schaven
Schuren

Voorbereiding:  Het verwijderen van lagen (coatings, 

daksystemen, PVC, tapijt ...) is één, de onderliggende lijmresten, 

primers en egalines echter dienen ook dusdanig verwijderd 

zonder de ondergrond echt te beschadigen.

Afwerking:  Dit kan via frezen, schaven, schuren en/of 

kogelstralen. Zorg is de ondergrond zo voor te bereiden dat er 

voldoende hechting ontstaat maar ook het materiaalverbruik van 

de nieuwe overlaging maximaal beperkt wordt.

(Multi-) Strippen of schrapen 
Eigen ontwikkelingen in snelheid en rendement
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Specialisten in diamant polijsten van beton, voorbewerking, oppervlakte-veredeling en (kleur) afwerking  
Moru Schuurservices, Impuls 30a, 1446 WX Purmerend, Nederland tel 0299-468299 fax 0299-467854 
info@moru.nl                                                                                                   www.moru.nl    

Voordelen bij uitvoering door Moru


