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Schuurmachines en -technieken
BANDSCHUURMACHINE
De bandschuurmachine is, in
combinatie met de kantenschuurder,
een voorbereidingsmachine.
Ze is uiterst geschikt om oude
verf- of vernislagen te verwijderen.
Door het gewicht van de machine
worden kromgetrokken planken
weer perfect vlak geschuurd.
Met de bandschuurmachine zet u
het hout volledig blank, ze is niet
geschikt als afwerkingsmachine.
Het ﬁjnste schuurbeeld en de gladste
afwerking, bekomt u met een
éénschijfsmachine.

KANTENSCHUURDER
De kantenschuurder vormt een handige aanvulling op de bandschuurmachine. Deze laatste laat
niet toe volledig tegen de muur of de plinten te
schuren. Dit kunt u met de kantenschuurder wel,
en dit bovendien zonder risico op beschadigingen
van het pleister- of houtwerk.
De kantenschuurder bestaat bovendien in
een speciale uitvoering met ‘lange neus’ die
u toelaat tot onder radiatoren te schuren.

2

2

HXURUHQW EURFKXUHVFKXXUWHFKQLHNHQ LQGG



www.huurland.be

SCHUURTIPS
•

•
•

Klop eerst alle uitstekende nagels
in de vloer.
Begin met de kantenschuurder.
Schuur met de bandschuurmachine altijd in de lengterichting
of diagonaal op de planken.
KORREL 24
KORREL 36 à 40
Begin diagonaal met het grofste
tweede schuurgang

 eerste
 schuurgang
schuurpapier, korrel 40 of 24
en eindig in de richting van de
planken met het ﬁjnste schuurpapier, korrel 80 en 120. Laat
de verschillende banen steeds
enkele centimeters overlappen.
Ga bij het aanzetten of neerlaten
van de bandschuurmachine
voorzichtig te werk om geen aanzetsporen te maken.
Schuur voldoende lang met het ﬁjner schuurpapier om mogelijke krassen volledig weg
te werken. Eindig met de éénschijfsmachine voor het beste eindresultaat.
De stofzak van de machine dient geledigd te worden van zodra hij voor 1/3 vol is.
Na het schuren onmiddellijk de zak legen wegens gevaar voor ontbranding.
Schuurstof is explosiegevoelig.


•

•

•

EÉNSCHIJFSMACHINE
Deze machine gebruikt u als afwerkingsmachine.
Door haar groot contactoppervlak en haar laag toerental, zorgt dit toestel voor een egaal en glad schuurbeeld.
Ze werkt alle schuursporen en overgangen van
de band- en kantenschuurder weg. Deze machine
is minder geschikt voor het afnemen van verf- of
vernislagen. Door het gebruik van een extra gewicht
van 10 kg, zal men 30% effectiever schuren.
Dankzij de éénschijfsmachine met stofafzuiging kan
u stofvrij schuren.
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De éénschijfsmachine heeft verschillende toepassingen :
• schuren en tussenschuren
• boenen en polijsten
• reinigen
Schuren en tussenschuren :
Na de laatste schuurgang met schuurpapier korrel 120, gebruikt men voor
de eindafwerking de éénschijfsmachine
met gaasschijven. Gaasschijven zorgen
voor een opmerkelijk gladder oppervlak
dan schuurschijven. Bovendien zijn gaasschijven noodzakelijk om vernislagen
tussen te schuren.
Na de 2de vernislaag, is het hout verzadigd en voelt het terug ruw aan. Hier
spreekt men van vezelopwelling (zie
foto). Voor een professioneel resultaat
moet deze ruwheid weggewerkt worden
door tussen te schuren met gaasschijven,
alvorens de volgende vernislaag aan te
brengen. De vloer zal daarna terug perfect
glad aanvoelen wat het onderhoud ten
goede komt.

Polijsten en boenen :
Om boenwas of olie aan te brengen
gebruikt men de eenschijfsmachine met
polijst- en boenpads. De pads bestaan
in verschillende hardheden (gekenmerkt door het kleur van de pad). Bij de behandeling van hout
worden hoofdzakelijk de rode pads gebruikt voor het inpolijsten van olie en de witte pads voor
het opboenen van boenwas of olie.

Reinigen :
Eénschijfsmachines zijn bovendien populair voor de reiniging
en behandeling van stenen vloeren. Daarvoor worden zwarte
pads gebruikt ofwel een schuurborstel.

Vezelopwelling : tussenschuren
is noodzakelijk.
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SCHUURTIPS
•

•

•

•

De éénschijfsmachine vergt wat
gewenning. Maar na wat oefenen,
ligt de machine vlot in de hand.
Het schuren gebeurt loodrecht
op de looprichting van de planken.
De randen dienen met bijzondere
zorg gedaan te worden. Werk
FIGUUR 1
steeds zoals op de schets staat
aangegeven.
De oppervlakte dient in verschillende fases met steeds ﬁjner
schuurpapier behandeld te
worden tot er een mooi gepolijst
oppervlak ontstaat.
FIGUUR 3
Controleer het eindresultaat van
dichtbij. Gebruik een lamp om eventuele schuurkrassen te detecteren.
Deze moeten eerst weggeschuurd worden alvorens te behandelen.

FIGUUR 2

FIGUUR 4

ONS ADVIES:
HUUR DE PARKETKIT
Voor een perfect schuurresultaat
raden wij de parketkit aan. Vraag naar
de speciale verhuurprijzen en verhuurtermijnen in de winkel.

Denk aan uw veiligheid! Draag bij het werken met
de schuurmachines, steeds: stofmasker en stofbril,
gehoorbescherming, handschoenen, veiligheidsschoenen.

5

5

HXURUHQW EURFKXUHVFKXXUWHFKQLHNHQ LQGG



www.huurland.be

Lakken op waterbasis
Waterlakken of vernissen zijn geschikt voor
de behandeling van parket en houten vloeren
die aan normale tot intensieve slijtage zijn
onderworpen. Bij lakken wordt de vloer
volledig afgesloten tegen vocht en vuil.
Gelakte vloeren vragen weinig onderhoud
in vergelijking met olie of boenwas: reiniging
kan gemakkelijk met een vochtige dweil en
een goed onderhoudsproduct, nl. de parket
cleaner.

+ De voordelen
goede tot extreem sterke slijtvastheid
• gemakkelijk te onderhouden
• een goede UV-bestendigheid
•

•

•
•

gemakkelijk aan te brengen met langharige
lakrol
weinig belastend voor milieu
geen geurhinder bij het aanbrengen

– De nadelen
geringe mogelijkheid om vlekken plaatselijk weg te werken
• enkel vernieuwbaar na het volledig afschuren van de oude lagen
• na een tijd loopt men de toplaag eraf, kies daarom voor een slijtvaste kwalitatieve vernis
van Bona!
•

GEBRUIKSTIPS
•

AANBEVOLEN WERKWIJZEN

•

1.

Met grondlaag:
1 laag Prime + 2 tot 3 lagen Mega
of Trafﬁc

2.

Zonder grondlaag:
3 tot 4 lagen Mega of Trafﬁc

De te behandelen oppervlakken moeten goed
geschuurd, droog en vetvrij zijn. De laatste schuurbeurt gebeurt best met korrel 120. Na de tweede
laklaag, het oppervlak licht tussenschuren met
gaasschijven. Na het tussenschuren het oppervlak
goed stofzuigen en de laatste laklaag gelijkmatig
aanbrengen. Gebruik voor elke laklaag een
nieuwe lakrol. Vermijd ophopingen of plassen.

Voor een optimale hardheid en bescherming van uw vloer raden wij aan de lak aan te
brengen in combinatie met een grondlaag : Prime. Deze zorgt voor een betere hechting
en een goede vulling. Ook als er kans bestaat op kleurverschillen door een verschillende
zuigkracht van uw hout, gebruikt u best Prime als grondlak.
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•

Mega is een ééncomponentenlak voor normale
slijtage en kan onmiddellijk aangebracht worden.
Trafﬁc is een tweecomponentenlak voor veelbelopen vloeren. De lakken worden aangebracht
volgens de speciﬁcaties vermeld op de bus. Schud
het mengsel goed gedurende 1 minuut en wacht
5 minuten alvorens aan te brengen. Het lak/harder
mengsel moet u binnen 5 uur gebruiken.
U brengt de lak aan met een langharige lakrol.

TIP ! Voor het lakken altijd eerst een proefstuk
maken om de hechting te controleren.
Technische eigenschappen
 Verbruik: 8 –10 m² per liter per laag.
Vb. voor een vloer van 50 m² met 3 lagen trafﬁc
te behandelen, heeft u ongeveer 10 liter nodig.
Voor een duurzaam resultaat dient de dosering strikt gerespecteerd te worden. Bij het
aanbrengen moet de vloer een waterig uitzicht hebben. De lak moet kunnen openvloeien.
 Droogtijd: de vloer kan na 8 uur (voorzichtig) betreden worden. Hoe langer de lak uithardt,
hoe sterker hij is. Reinigen is mogelijk na 8 dagen en gebeurt met een licht vochtige doek
en neutraal reinigingsmiddel. Tapijten kunnen na een week gelegd worden.
 Houdbaarheid: minstens 1 jaar in de originele gesloten verpakking.
Dagelijks onderhoud
• Stofzuigen om los vuil te verwijderen.
• De vloer dweilen met een licht vochtige doek
en parket cleaner.

PARKET CLEANER – ONDERHOUD
Parkett Cleaner is een geconcentreerd licht alkalisch schoonmaakmiddel, speciaal
voor het reinigen van gelakte houten vloeren, kurkvloeren en laminaatvloeren.
• Minder aggressief dan een klassieke schoonmaakmiddel,
tast de vernislaag niet aan
• Wordt verdund in het reinigingswater:
- Normale vervuiling: 50 ml (5 dopjes) op 10 liter water
- Sterke vervuiling: 100 ml (10 dopjes) op 10 liter water
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PRIME – GRONDLAK
Prime is een grondlak op waterbasis voor de behandeling
van houten en parketvloeren die nadien worden behandeld
met Bona lakken.
•
•

•
•
•

Zorgt voor een goede vulling en hechting
Is elastischer dan lak en vangt bewegingen van het hout op.
Bij vloerverwarming is prime een absolute must !
Beaccentueert de natuurlijke kleur van het hout
Eéncomponent, geen verharder nodig
Droogtijd: 1 – 2 uur.
Vermijd slechte aanhechting.

MEGA
Mega is een professionele lak geschikt voor de behandeling
van vloeren die aan normale slijtage zijn onderworpen,
zoals bv. slaapkamers.
•
•
•
•
•

Normale slijtage
Gemakkelijk aan te brengen
Eéncomponent, geen verharder nodig
Kleur: kleurloos, mat, UV-bestendig; verkleurt niet
Droogtijd: 60 – 90 minuten.

TRAFFIC
Deze lak heeft een onovertroffen slijtvastheid. Bovendien is
de lak kleurloos en zal hij het natuurlijk uitzicht van uw vloer
het meest behouden. Hij wordt gebruikt op plaatsen die veelbelopen zijn, vb. trappen, badkamer, keuken. Hij wordt zelfs
gebruikt in de horeca, musea, winkels…
•
•

•
•

•

Extreem hoge slijtvastheid
Goede weerstand tegen krassen en chemicaliën
alsook strepen van rubberzolen
100 % polyurethaan, 2-componenten
Kleur: kleurloos, bijna onzichtbaar mat,
zeer UV-bestendig; verkleurt niet
Droogtijd: 3 – 4 uur bij normale kamertemperatuur.
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Olie
Parketolie dringt in tegenstelling tot lak diep in het hout.
Olie heeft de meest ‘natuurlijke look’ en brengt de natuurlijke
schoonheid van het hout naar boven. Als je olie gebruikt,
mag je geen grondlaag aanbrengen, want bij olie is het juist
de bedoeling dat die in het hout kan trekken. Olie wordt ook
gebruikt als grondlaag onder boenwas.
Huurland biedt 2 types oliën aan: olie ‘natural’ en olie ‘white’ voor een cérusé-effect,
telkens verkrijgbaar in bussen van 5 liter en 1 liter.
• olie ‘natural’ is kleurloos en verdonkert lichtjes het hout
• olie ‘white’ bevat een wit pigment voor een cérusé-effect
+ De voordelen van olie
• behoudt de natuurlijke look van uw vloer
• de olie voedt het hout
• goed bestand tegen chemicaliën
• gemakkelijk te onderhouden met Carl’s cleaner
en onderhoudsolie
• gemakkelijk plaatselijk vervuiling en slijtage
weg te werken
– De nadelen van olie
olie is minder slijtvast
• intensief onderhoud: regelmatig inzepen nodig
om de vloer gevoed te houden
• door vochtgevoeligheid niet direct met water
reinigen
•

Technische gegevens

 Verbruik: circa 1 liter per 4 – 8 m² afhankelijk van de houtsoort
 Droogtijd: na 24 uur mag de vloer belopen worden
Brandgevaar: Ja, vlampunt: 28°C. Bewaar gebruikte doeken en vodden
in een gesloten zak of in een emmer water.
Dagelijks onderhoud en reiniging
Reinig eerst droog om stof en gruis weg te nemen. Daarna wordt de vloer
gereinigd met een goed uitgewrongen doek of mop. Gebruik nooit een
doornatte doek, sommige houtsoorten zijn vochtgevoelig. Carl’s Cleaner
wordt als volgt verdund in het reinigingswater: 0,2 liter in 10 liter water.
Voor een glanzend oppervlak de vloer droog naboenen.
Verkrijgbaar in bussen van 1 liter!
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Periodiek onderhoud
Om de geoliede vloer te voeden vraagt die een jaarlijkse onderhoudsbeurt. Dit gebeurt best door onderhoudsolie in te boenen
met de polijstmachine. Carl’s 25 is een uithardende plantaardige
olie voor het periodiek onderhoud van houten vloeren, behandeld
met olie. Als u Carl’s 25 regelmatig gebruikt, behoudt de vloer
zijn originele uitstraling en wordt deze slijtvaster.
Jaarlijks verbruik: circa 1 liter per 20 – 100 m² per laag

GEBRUIKSTIPS
Voorbereiding
Bespaar u bij het schuren geen inspanning en vergewis u achteraf dat de vloer perfect egaal
geschuurd is en dat er geen schuurstrepen in voorkomen. Bij het aanbrengen van witte olie
kan het wit pigment in de olie zich ophopen in deze krassen, en de strepen zo benadrukken.
Werk af met schuurpapier korrel 120 of ﬁjner.
Aanbevolen werkwijze
1. Leg een droge katoenen doek op de vloer, daarop de rode boenpad en haal de centeropening
uit de pad. Vul deze opening met olie.
2. Met de boenmachine wrijft u zo de olie in. Herhaal tot het hout verzadigd is of u uw beoogde
witheid van de vloer bekomt.
3. Neem het teveel aan olie af met een droge katoenen doek die u onder de boenmachine spant.
4. Herhaal stap 2 en 3 na 30 – 45 minuten tot het hout verzadigd is.
5. Laat de olie drogen gedurende 12 –18 uur. Gedurende deze tijd wordt de vloer beter niet betreden.
6. Polijst de vloer met de witte pad.
7. Polijst de vloer met een droge katoenen doek onder de pad. Indien de vloer een vlekkerig
uitzicht heeft, een kleine hoeveelheid olie op de doek aanbrengen, deze onder de machine
plaatsen en de vloer polijsten. Na een uur nogmaals polijsten. Hoe langer u polijst, hoe
mooier uw vloer zal blinken.
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Boenwas
Boenwassen zijn van oudsher gekende producten om het hout te beschermen, te kleuren en
glans te verlenen. Onze boenwas wordt vervaardigd aan de hand van oude recepten met
moderne wassen die hoogwaardige eigenschappen bezitten.
+ De voordelen van boenwas
• behoudt de natuurlijke look en warme glans van hout
• boenwas beschermt het hout
• gemakkelijk om plaatselijk vervuiling en slijtage weg te werken
– De nadelen van boenwas
boenwas is minder sleetvast
• zonder grondlaag grote kans op vlekken
• intensief onderhoud: jaarlijks boenen om de vloer glanzend te houden
• door vochtgevoeligheid niet direct met water reinigen
•

Technische eigenschappen
Verbruik: circa 1 liter per 4 – 8 m² afhankelijk van de houtsoort
• Droogtijd: na 24 uur mag de vloer belopen worden
• Houdbaarheid: 2 jaar in goed gesloten verpakking.
Ontvlambaar: vlampunt: 28°C. Bewaar gebruikte doeken en vodden
in een gesloten zak of in een emmer water.
•

Grondlaag: Om uw vloer beter te beschermen tegen vlekken gebruikt u best een grondlaag.
Dit kan een poriënvuller of een olie zijn. Ook om kleurverschillen te vermijden is het aangewezen
een grondlaag aan te brengen.

GEBRUIKSTIPS
De te behandelen oppervlakken moeten goed geschuurd, droog, proper, vetvrij en van alle boenwasresten ontdaan zijn. Gebruik hiervoor terpentijn of cleanwax . Breng de grondlaag aan met
borstel of rol. De grondlaag is na 15 minuten droog. (verbruik 1 liter per 10 m²) Nu is de vloer klaar
om de boenwas aan te brengen. Gebruik daarvoor een borstel, doek of spons. Boen na droging op
met de boenmachine met witte pad. Gebruik bij het aanbrengen de éénschijfmachine met gewicht.
Door het gewicht komt er meer warmte vrij, waardoor de was vloeibaarder wordt en gemakkelijker in te boenen is. De droogtijd is afhankelijk van meerdere factoren zoals houtsoort, verzadiging van het hout, temperatuur, weersomstandigheden. De viscositeit van vloeibare boenwas varieert met de temperatuur. Om gemakkelijk aan te brengen is stockeren bij 20 °C aan te bevelen.
Onderhoud
Boenwas vraagt een jaarlijkse onderhoudsbeurt. Dit gebeurt best door een vers laagje boenwas
in te boenen met de boenmachine, uitgerust met een witte boenpad.
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OOST-VLAANDEREN
GE NT - E X P O
KORTRIJKSESTWG 1067
T. 09 222 77 37
F. 09 221 05 73

G E NT -H AVE N
WIEDAUWKAAI 27
T. 09 233 77 77
F. 09 233 38 42

AALST- ER O NDEGEM
GENTSESTWG 419
T. 053 809 345
F. 053 809 676

Z ELE
DRUKKERIJSTRAAT 15A
T. 052 44 70 84
F. 052 44 70 86

gentexpo@huurland.be

genthaven@huurland.be

aalst@huurland.be

zele@huurland.be

BRUGGE
BLANKENBERGSESTWG 6
T. 050 312 205
F. 050 313 488

KO R T R I J K
BRUGSESTWG 138
T. 056 359 333
F. 056 370 948

RO ESELAR E- B EV ER EN
BEVERSESTWG 544
T. 051 250 450
F. 051 206 276

O O STENDE- Z ANDVO O R DE
ZANDVOORDESTRAAT 530
T. 059 806 000
F. 059 516 163

brugge@huurland.be

kortrijk@huurland.be

roeselare@huurland.be

oostende@huurland.be

WEST-VLAANDEREN

WWW.HUURLAND.BE
Maandag – Vrijdag
Zaterdag

8 – 12 uur / 13 – 17 uur
9 – 12 uur
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