
Ons specialisme
Was beton niet gewoon grijs? Aan de basis is 

beton inderdaad grijs. De samenstellende delen 

van het materiaal zijn grind, zand, water en cement. 

In gewone toepassingen is het de cementfilm die 

de granulaten afdekt die de grijze kleur aan de 

elementen geeft. Onder de cementfilm zit een rijkdom 

aan mogelijkheden verborgen. Deze kunnen we 

boven halen door de film weg te halen: lichtjes, 

zachtjes, agressief, of … te bewerken. De granulaten 

die hierdoor aan de oppervlakte komen kunnen klein 

of groot, rond of scherp, gelig of rozig, erg gevarieerd 

of egaal zijn. Heel de rijkdom van de gesteenten in de 

natuur, in al haar verscheidenheid en variëteit kan hier 

benut worden in functie van de gewenste architecturale 

expressie. Beton kan net als natuursteen met de 

slaghamer bewerkt worden. Het uiterlijk lijkt op een 

geprikt oppervlak (fijn gebouchardeerd) maar kan 

ook grilliger zijn (middel- of grof gebouchardeerd). 

Het hameren of boucharderen gebeurt bij beton 

machinaal.

Apparatus Bellus

Gulosus catelli corrump Catelli celer-
iter amputat Medusa
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boucharderen of punthameren van beton
Stofvrij, mens- en milieuvriendelijk

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



Oplossing voor:
•  Verwijderen loslatende toplagen
• Opruwen voor overlaging
• Opruwen vloeren landbouw
• Reduceren van niveaus
• Verlagen stoepranden
• Herkenbaar profiel mindervaliden
• Verwijderen van epoxie en PU
• Anti-slip oppervlakken
• Textureren van hellingbanen
• Esthetisch boucharderen 

Toepasbaar op:
• Vloeren
• Wanden 
• Hellingbanen
• Dekstenen

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

eender welk oppervlak te boucharderen of hameren. 

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 hand-
machines tot 1-,2- en 
contra roterende 
3-kops machines. 
Pneumatische en 
electrische apparatuur 
beschikbaar

Afwerkingen

in boucharderen

Fijn
Middel
Grof

Voorbereiding:  Boucharderen leent zich vooral voor de 

diepere inslag op het vlak van ondergrondvoorbereiding. Het 

breken van hardere materialen is eveneens een enorm voordeel 

van deze methodiek.

Afwerking:  Samen met schuren, slijpen, polijsten en 

kogelstralen levert boucharderen een eigen effect en specifiek 

aspect in architecturale afwerking met unieke eigensschappen. 

boucharderen of punthameren 
Stofvrij, vakkundig en prijsgunstig
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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


