Schuurinstructies bij het gebruik
van het Bona Scrad system
Inhoud: de pad met drie Wings
(korrelgroftes 120, 150 en 220) met de
nieuwe rug die de hechting met de pad
verbetert.

Men kan op verschillende manieren een
goed schuurresultaat bereiken en elke
vloerenlegger heeft er zijn eigen ideeën
over welke manier het beste resultaat
geeft. Maar de volgende tips kunnen als
basisregels dienen om goede resultaten te
behalen met het gebruik van
verschillende korrelgroftecombinaties.
Noot: de pad kan ook worden gebruikt zonder Wings (zie hiervoor de instructies in de
Bona folder "Bona Scrad system The revolutionary new way to sand".

A. Het schuren van kaal hout
Wanneer u met de bandschuurmachine Bona Belt de vloer heeft geschuurd en u heeft de
laatste schuurgang (korrel 120) voltooid, dan kunt u het oppervlak verbeteren met het
Bona Scrad system.
 Als het oppervlak na het schuren nog steeds ruw aanvoelt en het risico van opkomende
houtvezels is groot, dan kunt u beginnen met Wing 120 en als laatste schuren met Wing
150.
 Als het oppervlak er goed uitziet na de laatste schuurgang met de bandschuurmachine
Bona Belt korrel 120, dan krijgt u een nog perfecter en gladder oppervlak zonder
schuursporen als u als laatste het kale hout schuurt met Wing 150.
B. Tussenschuren
Hierbij gebruikt u Wing 120 of 150, afhankelijk van hoe ruw het oppervlak aanvoelt en als
het risico voor meer opkomende houtvezels groot is.
C. Het schuren van reeds gelakte vloeren
Wanneer u een oude, reeds gelakte vloer wilt opknappen of een extra laklaag wilt
aanbrengen op een kant-en-klaar parket dan dient u Wing 220 te gebruiken voor een
optimaal resultaat.
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