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

trillingsvrij Diamant schaven
Droog/nat, binnen/buiten, stofvrij, mens- en milieuvriendelijk
Millimeter nauwkeurig
Door het naast elkaar opstellen van een groot aantal
zaagbladen ontstaat een zaagdrum met een groot
werkend oppervlak.
Het schaven, zagen, groeven of rillen maken gebeurt
stofarm d.m.v. van een vooruit draaiende drum in een

Gulosus catelli corrump Catelli celeriter amputat Medusa

waterige toepassing. De configuratie en de montage
van de diamant zaagbladen bepaalt het uiteindelijke
beeld. Dit kan naar gelang de vereisten erg van
uitzicht en eigenschappen verschillen. De actie vindt
plaats in een gesloten kap, zodat de omgeving niet
belast wordt door wegspringende stukjes materiaal.
Indien de uitvoering droog dient te gebeuren, wordt er
een stofafzuiging op aangesloten, zodat het zwevende
stof wordt afgevoerd tijdens de werkzaamheden.
De techniek is trillingsvrij en kan mede daarom perfect
via laser of Robotic Total Station aangestuurd worden,
precies op de maten die U heeft gevraagd.
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Apparatus Bellus

Schaaf toepassingen
• Verwijderen kunststoflagen
• Corrigeren niveaus, afschot
• Anti-slip profielen inzagen
• Beschadigde toplagen verwijderen
• Groeven in hellingbanen
• Opruwen stalvloeren

Kenmerken toepassing
•

•
•
•
•

Trillingsvrij diamant schaven
Stofvrij, vakkundig en prijsgunstig

Trillingsvrij
Milimeter nauwkeurig
Beperkte gewichten apparatuur
Vrije configuratie van zaagbeeld
Ondergrond veilig (geen inslag)

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

Voordelen bij uitvoering door Moru

Ruw gestort
Geschaafd
Geschuurd

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 U millimeter nauwkeurige uitvoeringen,

Voorbereiding: Via schaven kan een perfect hechtingsprofiel

zelfs lasergestuurd, kunnen aanbieden in elke omgeving. Electrisch

verkregen worden voor overlaging met andere materialen. Dit

voor binnen, via stroomgenerator of hybride apparatuur voor buiten.

levert een erg sterk geheel op in zones waar sterke wrijving en

Gecombineerde inzet van apparatuur en medewerkers garandeert U
een storingsvrije toepassing in gevoelige omgevingen.

belasting optreedt voor de kunststofoverlaging.

Permanente belijning: Door groeven in het oppervlak in
te zagen en deze zaagsnedes vervolgens op te gieten met een

De gedrevenheid van onze medewerkers garandeert U een stofvrije

kunststof ontstaat een permanente veiligheidsbelijning.

omgeving en een aan de vloer gelijke afwerking van randen en
hoeken.
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Van - tot

/ INZAGEN

Grote variatie in schaafbeeld, diepte en configuratie van zaagpatronen.

