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

Diamant schuren van beton
Droog/nat, binnen/buiten, stofvrij, mens- en milieuvriendelijk

Onze aanpak
In functie van de opdracht of het probleem worden
verschillende machines (gewicht, kracht, grootte)

Gulosus catelli corrump Catelli celeriter amputat Medusa

ingezet met horizontaal roterende schijven om een
betonoppervlak vlak, gladder of schoon te maken.
Deze machines ‘schaven’ een laagje af van het
oppervlak door met scherpe synthetische diamantkorreltjes over het oppervlak te wrijven. Schuurmachines
werken het best in het verwijderen van een laagje
van +/- 0,1 mm tot 3 mm van het oppervlak. Het
herhaaldelijk en langdurig schuren over éénzelfde
oppervlak levert natuurlijk een grotere of diepere
schuurprestatie. De inzet van schuurtechnieken is
vergelijkbaar met fresen, (kogel)stralen, schaven of
punthameren maar via de schuurtechniek wordt er
een vlakker en fijner oppervlak gecreëerd zonder
beschadigingen aan dit oppervlak.
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I. TECHNIEKEN : I.3 DIAMANT SCHUREN
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Diamant schuren
Snel, vakkundig en prijsgunstig

Verregend beton vlakschuren
Curing compound verwijderen
Brosse en poreuze toplagen
Lijmresten verwijderen
Ruwe oppervlakken verfijnen
Bulten en oneffenheden
Verlagen van schoteling
Vlakschuren dilataties
Voorbereiding voor InTelliFloor
Verwijderen van coatings
Inschuren voor terrazzo afwerking
Loslatende toplagen
Egaliseren na frezen
Voorbereiding voor overlaging
Corrigeren niveaus
Toepasbaar op kunststof, beton,
natuursteen, (giet)asfalt

Inzet apparatuur

Afwerkingen

Voordelen bij uitvoering door Moru

Oppervlakkig
Diep
Granulaten vrijgeschuurd

Wij hebben de medewerkers, de know-how en apparatuur in huis
om eender welk oppervlak te schuren via diamant of ander abrasief
medium. Jarenlange investeringen en eigen verbeteringen hebben
ertoe geleid dat wij U millimeter nauwkeurige uitvoeringen, zelfs

Voorbereiding: Perfect profiel voor hechting zonder onregel-

lasergestuurd, kunnen aanbieden in elke omgeving. Electrisch voor

matigheden of streepvorming. Maximale beperking van overlag-

binnen, via stroomgenerator of hybride apparatuur voor buiten.

end materiaal door nivellerende eigenschap van het schuren.

Gecombineerde inzet van apparatuur en medewerkers garandeert U

Afwerking: Veel afwerkingsniveaus mogelijk. Gaande van het

een dagprestatie van duizenden vierkante meters.

ruwgeschuurde, over het gematteerde tot het hoogglanzend en
spiegelend oppervlak.

De gedrevenheid van onze medewerkers garandeert U een stofarme
omgeving en een aan de vloer gelijke afwerking van randen en
hoeken.
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I. TECHNIEKEN : I.3 DIAMANT SCHUREN

Gaande van handmachines tot 1-,2- en
contra roterende 3-kops
machines. Gekoppelde
machines tot 2,4 meter
breed of van op afstand
bestuurd.

