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

(Electrisch) BEITEL-FREZEN VAN BETON
Specialisatie in vloeren met beperkte draagkracht

Onze aanpak in het frezen
Frezen is de bulk verwijdering van beton (tussen 5
mm en 10 cm) van een betonvloer. Freesmachines

Gulosus catelli corrump Catelli celeriter amputat Medusa

laten een ruwe textuur die geschikt is voor het
leggen van bv. tegels. De beitels die worden ingezet
zijn allen voorzien van Tungsten Carbide (gehard
staal)

slagdelen. Betonvloeren worden gefreesd

om weloverwogen redenen: de toplaag verkeert bv.
in slechte staat of een overlaging dient verwijderd
waardoor als onderdeel van de vloerrenovatie vereist
is dat de top 5mm tot 2,5 cm verwijderd wordt. Verder
wordt frezen vooral uitgevoerd voor het corrigeren
van niveaus. Eens het oppervlak gefreesd is, kan de
contractor een aantal verschillende pistes volgen:
direct overlagen of eerst nog vlakker schuren in
functie van het beperken van materiaalkosten van
epoxies / polyurethanen of anderen.
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Apparatus Bellus

Frees toepassingen
Toplagen verwijderen 5mm - 2,5cm
• Overlagingen verwijderen
• Bulten, hoogteverschillen
• Schoteling
• Niveaus reduceren
• Afwatering corrigeren

•

Kenmerken apparatuur
•

•
•
•
•

Beitelfrezen
Zowel met vertikale als horizontale beitel-inslag

Hybride apparatuur, binnengebruik
Beperkte gewichten
Ook de kantjes gefreesd
Speciale uitvoeringen
Instelling mm. nauwkeurig

Lasergestuurd
• Opmeting én uitvoering via 3D
Total Station of 2D Laser

Inzet apparatuur

Afwerkingen

Voordelen bij uitvoering door Moru

mm. nauwkeurige
instelling levert
oppervlak zonder
‘banen’.

Wij hebben de medewerkers, de know-how en apparatuur in huis
om eender welk oppervlak te frezen. Jarenlange investeringen
en eigen verbeteringen hebben ertoe geleid dat wij U millimeter
nauwkeurige uitvoeringen, zelfs lasergestuurd, kunnen aanbieden in

Voorbereiding: Perfect profiel voor hechting voor mortels of

elke omgeving. Electrisch voor binnen, via stroomgenerator of hybride

gietvloeren. Het verbruik aan materiaal kan verder beperkt worden

apparatuur voor buiten. Specialisatie in lichtgewicht constructies,

door het horizontaal nafrezen of diamantschuren.

speciale freestoepassingen (bv. goten), specifieke omgevingen (bv.

Afwerking: Gefreesde delen worden geruimd, geveegd en

afritten).

indien nodig voor overlaging nog extra gekogelstraald.

De gedrevenheid van onze medewerkers garandeert U een stofarme
omgeving en een aan het vloerveld gelijke afwerking van randen en
hoeken.
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Al onze specialistische
freesapparatuur kan
electrisch aangedreven
worden voor eventuele
toepassing in binnenruimten waar uitlaatgassen mogelijk een
probleem vormen.

