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

Diamant SLIJPEN EN POLIJSTEN van beton
Droog/nat, binnen/buiten, stofvrij, mens- en milieuvriendelijk
Ons specialisme
Het onderscheid tussen slijpen en polijsten ligt vooral
in de groote van de schuurkorrel. Tijdens het slijpen
wordt een grotere korrel ingezet om nog materiaal
te verwijderen van een oppervlak. Deze korrel laat
nog diepere krassen na in het oppervlak. Net daarom

Apparatus Bellus
Gulosus catelli corrump Catelli celeriter amputat Medusa

met steeds fijner wordende korrel, waarbij steeds de
krassen van de vorige stap verwijderd worden, totdat
de krasjes zo klein zijn dat het menselijk oog dit niet
meer waarneemt. Maar waar ligt dan die grens?
Inderdaad, die grens bepalen wij zelf! Dit omslagpunt
is afhankelijk van het materiaal dat dient bewerkt, het
resultaat dat U wil, de materialen die wij beslissen in
te zetten en de randvoorwaarden die bepaald worden
in het project. Maar net daarom bent U ook bij de
specialist. Onze medewerkers volgen procedures
en kunnen bovendien zelf ingrijpen bij wijzigende
omstandigheden. Vertrouw uw kostbare vloer daarom
niet zomaar toe aan iemand die beweert te gaan
schuren, slijpen of polijsten!
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I. TECHNIEKEN : I.4 SLIJPEN EN POLIJSTEN

worden er schillende fases gelopen met de machines

Oplossing voor:
•

•
•
•
•
•
•
•

Dunne lijmresten
Curing compounds
Brosse en poreuze toplagen
Ruwe oppervlakken
Stofferig of zacht oppervlak
Problematisch uitzicht
Moeilijk onderhoud
Toepasbaar op beton,
natuursteen en (giet)asfalt

Alternatief voor:

Traditionele vloertypes
• Coatings, verf
•

Kenmerken:

Diamant slijpen en polijsten
Stofvrij, vakkundig en prijsgunstig

• Heldere look
• Vlekwerend
• Krasvast
• Lage onderhoudskost
• Kleurtoepassing mogelijk

Inzet apparatuur

Afwerkingen

Voordelen bij uitvoering door Moru

Geschuurd
Geslepen
Gepolijst

Wij hebben de medewerkers, de know-how en apparatuur in huis om
eender welk oppervlak te slijpen en polijsten via diamant of ander
abrasief medium. Jarenlange investeringen en eigen verbeteringen
hebben ertoe geleid dat wij Uw vloer bovendien chemisch behandelen

Voorbereiding: Het inschuren van het oppervlak bepaalt

waardoor hij harder en slijtvaster wordt. Electrische apparatuur voor

het uiteindelijke uitzicht. Gaande van het diepschuren met

binnen, via stroomgenerator of hybride apparatuur voor buiten.

vrijgestuurde kiezels als gevolg, over een peper-en-zout effect tot

Gecombineerde inzet van apparatuur en medewerkers garandeert U

het creme polijsten waarbij enkel binnen de bestaande toplaag

een dagprestatie van duizenden vierkante meters.

gebleven wordt.

Afwerking: Veel afwerkingsniveaus mogelijk. Gaande van het

De gedrevenheid van onze medewerkers garandeert U een stofvrije

ruwgeschuurde, over het gematteerde tot het hoogglanzend en

omgeving en een aan de vloer gelijke afwerking van randen en

spiegelend oppervlak.

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

