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MORU Schuurservices breidt machinepark aanzienlijk uit

MORU Schuurservices & Masters in Services
investeren in productie en snelheid:
Het voorbehandelen en behandelen van vloeren is al 15 jaar
een specialiteit van MORU
Schuurservices in Purmerend.
Steeds vaker wordt een beroep
gedaan op MORU om te adviseren rond het bewerken van een
betonvloer. Vervolgens gaat het
bij de uitvoering van de opdrachten niet alleen om vakkennis en
kwaliteit, maar zeker ook een
snelle uitvoering is van essentieel belang binnen de bouw.

S

neller betekent, dat de doorlooptijd van een

project aanzienlijk wordt verkort. Maar het vraagt
tevens een grotere flexibiliteit en inzetbaarheid van
de vloerenspecialist om het werk uit te voeren. De
verkorte bouwtijd betekent voor de opdrachtgever
een aanzienlijke tijdswinst in het bouwproces en
dus een besparing van kosten! Om in te spelen op
de alsmaar kortere bouwtijden en snellere door-

OPMERKELIJKE KWALITEITEN

palet aan finishing systemen worden uitgevoerd.

vloeren voor de afwerking tot architectonisch

looptijden in het bouw- of renovatieproces, hebben

De M&M Multi-PrepTool heeft een aantal opmerke-

Van frezen, planen en nadien ook nog schuren. Het

Terrazzo Asfalt of Beton zal met de M&M

MORU Schuurservices en haar partner Masters in

lijke kenmerken. Zo is deze, afhankelijk van bewer-

zeer vlakke profiel zorgt voor een aanzienlijke

Multi–PrepTool vele malen sneller kunnen worden

Services hun machinepark aanzienlijk uitgebreid

king, tot 8 x sneller dan alle andere machines! De

besparing op egalisatie materiaal. En ook materialen

uitgevoerd.

met een aantal hydraulisch aangedreven applicaties.

machine is inzetbaar in zowel grote als kleine ruim-

die tot op heden zeer moeilijk of niet te verwijderen

Alle door M&M geprepte vloeren kunnen ook door

ten en geschikt voor het volledig uitvlakken van

waren zoals: zware kunststof gietvloeren, triflex

M&M worden veredeld d.m.v. impregnatie en/of

MULTI-PREPTOOL

vloeren. Maar ook voor het snel frezen via 'profiling'.

vloeren, bitumen etc. bezwijken onder de kracht van

hydrofoob en oléofoob maken van betonvloeren.

De bouw vraagt machines die snel hun werk doen,

De M&M Multi-PrepTool bewerkingen zijn op de

de M&M Multi-PrepTool.

maar beperkt zijn in gewicht en afmeting. Daar

millimeter gecontroleerd, kennen een zeer regelma-

De volledig gesloten cut-

waar bij machines snelwerken en compact en licht

tig freesspoor met minimale diepte. De machines

terbox, zorgt voor optima-

vaak niet samengaan, heeft M&M deze eigenschap-

zijn voorzien van een eigen stofafzuiging voor het

le veiligheid tijdens het

pen allemaal teruggevonden in de Multi-PrepTool.

stofvrij frezen, waardoor overlast voor de omgeving

frezen. De machines zijn

Een machine die door zijn beperkte afmetingen en

wordt voorkomen. Het lichte gewicht van de machi-

ook geschikt voor het ver-

een gewicht van beneden de 1000 kg bijna overal

nes zorgt voor een beperkte gewichtsdruk op de

wijderen van belijningen,

kan worden ingezet. En, met zowel een diesel- als

vloer. Waar dat bij traditionele machines vaak meer

wegmarkeringen etc. De

een elektromotor, is deze M&M Multi-Preptool bui-

is dan 1.400 kg, is dat bij deze machines beduidend

machine is op de millime-

ten als binnen inzetbaar!!

minder. Met de nieuwe machines kan het volledig

ter precies in stelbaar,
waardoor er o.a. zeer
gecontroleerd kan worden
gefreesd.

BREED INZETBAAR
MORU Schuurservices & Masters in Services gaan
deze Multi-Tool vooral inzetten bij hun activiteiten
op het gebied van beton- en asfaltvloeren zoals: het
renoveren van vloeren, affrezen van betonvloeren,
het vlak/schoon schuren van betonvloeren, het herstellen en van verregende of onvoldoende gevlinderde monolithische vloeren,het verwijderen van tapijt
en/of linoleum en van overlagingen. Als ook seal-

MORU Schuurservices

en epoxylagen, coatings, tapijtlijmresten, het che-

Impuls 30a, 1446 WX Purmerend

misch verwijderen van coatings, het verdichten en

Postbus 1168, 1440 BD Purmerend

verharden van het behandelde beton. Het slijpen en

Tel. 0299-468299

polijsten van gietasfalt vloeren, en.

Fax 0299-467854

Ook de voorbereidingen van beton en (giet)asfalt

E-mail: info@moru.nl

