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  516000    SCANCOMBIFLEX 330 
 ScanCombifl ex 330 (SC 330) är en kraftfull och lättkörd slipmaskin. Det är en av de 
mest mångsidiga maskinerna på marknaden. Slipskivan som är 330 mm är effektiv 
vid slipning av mindre ytor, borttagning av tuffa beläggningar och fungerar även 
mycket fi nt vid förarbeten. Med ett enkelt handgrepp kan SC 330 även göras om 
till en kantslip som går att justera för slipning i två olika riktningar.

Slipskivan kan utrustas med 3, 6 eller 9 stycken av våra metall eller plastbundna 
diamantverktyg. Detta innebär att maskinen kan skära mer aggressivt vid behov, 
eller slipa mjuka ytor genom att sprida ut tyngden över ett större antal verktyg. 
Sandpapper och poleringsverktyget ScanPad Dancers kan också med lätthet 
användas. Maskinen kan även delas i två delar för en enkel och smidig transport.

SC 330 går även att få i modellen RS med justerbar hastighet. 

TEKNISK DATA 

 Europa
Spänning: 1 x 230 V
Motoreffekt: 1,5 kW
Ström: 10 Amp
Frekvens: 50 Hz
Varvtal: 600/min
Slipskivor: 1 x 330 mm
Slipyta: 330 mm
Vikt: 65 kg
Övrigt: CE-märkt.

USA
Spänning: 1 x 110 V
Motoreffekt: 1,5 kW
Ström: 20 Amp
Frekvens: 60 Hz
Varvtal: 750/min
Slipskivor: 1 x 330 mm
Slipyta: 330 mm
Vikt: 65 kg
Övrigt: CE-märkt.

3-fas
Spänning: 1 x 400 V
Motoreffekt: 4 kW
Ström: 16 Amp
Frekvens: 50-60 Hz
Varvtal: 1430/min
Slipskivor: 1 x 330 mm
Slipyta: 330 mm
Vikt: 65 kg
Övrigt: CE-märkt.

ScanCombifl ex 330 RS
1-fas
Spänning: 1 x 230 V
Motoreffekt: 1,5 kW
Ström: 10 Amp
Frekvens: 50-60 Hz
Varvtal: 250-750/min
Slipskivor: 1 x 330 mm
Slipyta: 330 mm
Vikt: 70 kg
Övrigt: CE-märkt.

3-fas
Spänning: 3 x 400 V
Motoreffekt: 4 kW
Ström: 16 Amp
Frekvens: 50-60 Hz
Varvtal: 250-1500/min
Slipskivor: 1 x 330 mm
Slipyta: 330 mm
Vikt: 70 kg
Övrigt: CE-märkt. 

  524518    SCANMASKIN 18 
 Scanmaskin 18 är en effektiv och allsidig maskin som du med 
fördel kan använda vid slipning av både trä och betonggolv. 
Med Scanmaskin 18 kan du slipa och jämna till gamla, målade 
och skadade trägolv såväl som nya och den fungerar lika väl vid 
slipning av plankgolv som parkettgolv.

Scanmaskin 18 är tack vare sin storlek en mycket smidig 
maskin som du med lätthet kommer nära intill väggen med. 
Den är även utrustad med justerbar hastighet för att alltid 
kunna anpassa hastigheten efter typen av underlag. Justerbar 
hastighet är ofta avgörande vid just slipning av trägolv. 

Det fi nns ett stort antal verktyg och sandpapper i 
olika grovlekar som enkelt monteras på maskinen med 
kardborrefästen eller våra anpassade ScanOn-skivor. 

ScanOn-skivorna möjliggör enkel och snabb hantering vid 
byte eller montering av verktyg. Med ett enkelt handlag 
förs verktygen ner i anpassade skåror där de med en lättare 
tryckning förs på plats.

För enkel och smidig transport kan Scanmaskin 18 enkelt delas 
i 2 delar. 

TEKNISK DATA 

 Spänning: 1 x 230 V
Motoreffekt: 2,2 kW
Ström: 12 Amp
Frekvens: 50-60 Hz
Varvtal: 300-1100/min

Slipskivor: 3 x 150 mm
Slipyta: 450 mm
Vikt: 95 kg (slipenhet 65 kg + 
handtag 30 kg)
Övrigt: CE-märkt. 

MASKINER
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MASKINER

  524500    SCANCOMBIFLEX 450 
 ScanCombifl ex 450 (SC 450) är den första modellen i en 
ny generation av golvslipningsmaskiner som kombinerar 
det lilla formatet med en stor slipkraft och hög effektivitet. 
Det är en mångsidig slipmaskin för både aggressiv slipning 
och fi nslipning av framförallt betong och natursten. Den är 
dessutom mycket effektiv vid borttagning av föreningar och 
beläggningar, så som färg och mattrester. 

SC 450 är en fl exibel och lättanvänd slipmaskin som lämpar 
sig såväl som för uthyrningsverksamhet som mindre till 
medelstora renoveringsprojekt. Trots sin lätta vikt är SC 450 
mycket robust med en stabil konstruktion helt i stål, vilket 
gör den mycket stryktålig och stadig att köra. Konstruktionen 
med fjäderstålsskivor minskar vibrationerna och gör maskinen 
mycket följsam för ojämnheter i golvytan. 

TEKNISK DATA 

 Europa
Spänning: 1 x 230 V
Motoreffekt: 1,5 kW
Ström: 10 Amp
Frekvens: 50 Hz
Varvtal: 750/min
Slipskivor: 3 x 150 mm
Slipyta: 450 mm
Vikt: 90 kg
Övrigt: CE-märkt.
USA

Spänning: 1 x 110 V
Motoreffekt: 1,5 kW
Ström: 20 Amp
Frekvens: 60 Hz
Varvtal: 875/min
Slipskivor: 3 x 150 mm
Slipyta: 450 mm
Vikt: 90 kg
Övrigt: CE-märkt. 

  520500    SCANCOMBIFLEX 450 NS 
 ScanCombifl ex 450 NS (SC 450 NS) kombinerar även denna 
det lilla formatet med stor slipkraft och hög effektivitet. 
Som standard är SC 450 NS utrustad med en vattentank för 
våtslipning vilket gör att maskinen lämpar sig väl för slipning 
av exempelvis terazzo och behovet av en extern vattenkälla 
elimineras. 

SC 450 NS är fl exibel och lättanvänd och lämpar sig väl för 
både uthyrningsverksamhet och mindre till medelstora 
renoveringsprojekt. SC 450 NS är även utrustad med 
hastighetskontroll vilket ofta är avgörande vid vissa typer av 
slipning och polering men även vid rivning av golvbeläggning. 

Konstruktionen hos SC 450 NS är mycket robust och stabil och 
helt gjord i stål vilket gör den mycket tålig och stadig att köra. 
Vår konstruktion med fjäderstålsskivor minskar vibrationerna 
och gör maskinen mycket följsam för ojämnheter i golvytan. 

TEKNISK DATA 

 Spänning: 1 x 230 V
Motoreffekt: 2,2 kW
Ström: 12 Amp
Frekvens: 50-60 Hz
Varvtal: 500-1050/min
Slipskivor: 3 x 150 mm
Slipyta: 450 mm
Vikt: 125 kg
Övrigt: CE-märkt.
Vattentank: 18 liter 

www.scanmaskin.com 5
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MASKINER

  530000    SCANCOMBIFLEX 500 I 
 ScanCombifl ex 500 i (SC 500 i) är en högeffektiv maskin 
kontra dess kompakta storlek. Maskinen håller en mycket hög 
driftsäkerhet och är lätt att komma igång att arbeta med och 
enkel för operatören att manövrera.

Det är en robust och stark maskin som med fördel används 
vid slipning av betong och sten. Den lämpar sig även väl vid 
sanering och borttagning av beläggningar och föroreningar 
från golvytan.

Till SC 500 i fi nns det ett stort urval av slip, polering och 
riv verktyg samt sandpapper för skiftande underlag och 
förhållanden. Maskinen är helt byggd i stål utan några ömtåliga 
plastdetaljer. Vår konstruktion med fjäderstålsskivor minskar 
vibrationerna och gör maskinen mycket följsam för ojämnheter 
i golvytan. Denna konstruktion ger en trygg maskin utan stopp 
och med lågt underhåll. 

TEKNISK DATA 

 Spänning: 3 x 400 V
Motoreffekt: 4 kW
Ström: 16 Amp
Frekvens: 50-60 Hz
Varvtal: 950/min
Slipskivor: 3 x 150 mm
Slipyta: 500 mm
Vikt: 150 kg
Övrigt: CE-märkt. 

  530500    SCANCOMBIFLEX 500 PD 
 ScanCombifl ex 500 PD (SC 500 PD) är som standard utrustad 
med en inbyggd vattentank för våtslipning och tar därmed 
bort behovet av en extern vattenkälla. SC 500 PD är en mycket 
effektiv och stark maskin för slipning av betong, sten och 
terazzo. Den används även med fördel vid borttagning av 
beläggningar och föroreningar från golvytan.

Till SC 500 PD fi nns det ett stort urval av slip, polering, 
rivverktyg och sandpapper för skiftande underlag och 
förhållanden. SC 500 PD är byggd helt i stål utan några 
ömtåliga plastdetaljer. Konstruktionen med fjäderstålskivor 
minskar vibrationerna och gör maskinen mycket följsam 
för ojämnheter i golvytan. Denna konstruktion ger en hög 
driftsäkerhet utan stopp och med lågt underhåll. 

Som standard är SC 500 PD utrustad med justerbar hastighet, 
detta för att maskinen ska fungera mycket bra vid alla typer av 
underlag, så som betong, sten och terazzo. 

TEKNISK DATA 

 Standard
Spänning: 3 x 400 V
Motoreffekt: 4 kW
Ström: 16 Amp
Frekvens: 50-60 Hz
Varvtal: 250-1150/min
Slipskivor: 3 x 150 mm
Slipyta: 500 mm
Vikt: 160 kg
Övrigt: CE-märkt.
Vattentank: 18 liter

1-fas
Spänning: 1 x 230 V
Motoreffekt: 4 kW
Ström: 30 Amp
Frekvens: 50-60 Hz
Varvtal: 250-1150/min
Slipskivor: 3 x 150 mm
Slipyta: 500 mm
Vikt: 160 kg
Övrigt: CE-märkt.
Vattentank: 18 liter
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MASKINER

  560002    SCANCOMBIFLEX 650 
 ScanCombifl ex 650 (SC 650) är en robust och stabil maskin 
helt gjord i stål. Maskinen är avsedd för både bostäder och 
kommersiella projekt med sin slipbredd på 650 mm. SC 650 är 
utrustad med vårt patenterade drivsystem för att driva sina tre 
sliphuvuden. Drivsystemet är konstruerat med högkvalitativa 
komponenter så som en dubbelsidig kuggrem i kombination 
med en kuggkrans. Komponenterna är omsorgsfullt utvalda för 
att säkerställa en hög driftsäkerhet och en hög kvalité. 

SC 650 är extremt tålig och lätt att underhålla. Den är även 
designad för att minska vibrations och belastningsskador hos 
operatören. Med SC 650 fi nns även möjligheten att våtslipa 
genom att enkelt använda kopplingen för vattenslang. 

TEKNISK DATA 

 Standard
Spänning: 3 x 400 V
Motoreffekt: 7,5 kW
Ström: 16 Amp
Frekvens: 50-60 Hz
Varvtal: 350-1100/min
Slipskivor: 3 x 210 mm
Slipyta: 650 mm
Vikt: 320 kg
Övrigt: CE-märkt.

1-fas
Spänning: 1 x 230 V
Motoreffekt: 4 kW
Ström: 16 Amp/ 30 Amp
Frekvens: 50-60 Hz
Varvtal: 350-900/min
Slipskivor: 3 x 210 mm
Slipyta: 650 mm
Vikt: 320 kg
Övrigt: CE-märkt. 

  570000    SCANCOMBIFLEX 700 RC 
 ScanCombifl ex 700 RC (SC 700 RC) är en kompakt och stabil slipmaskin byggd helt 
i stål för avverkning av både små och stora ytor. Den 700 mm breda slipbredden är 
perfekt för kommersiella ytor där den kompakta storleken är viktig. Då SC 700 RC 
styrs via radiokontroll kan handtaget fällas ner och på så sätt fungerar maskinen 
även väl i mindre utrymmen. 

SC 700 RC är utrustad med vårt patenterade drivsystem som möjliggör en stabil 
och jämn slipning. SC 700 RC har tre roterande slipskivor som roterar i motsatt 
riktning i förhållande till det växelhus de är monterade på. Detta resulterar i att 
SC 800 RC slipar och polerar golvytan i en högre hastighet samtidigt som den 
minimerar rörelser i sidled och blir då mycket lätt för operatören att manövrera.

Den stora fördelen med SC 700 RC är den unika och användarvänliga 
radiokontrollen som styrs via ”blåtand”. Med den kan operatören enkelt styra 
hastigheten på slipskivorna, hastigheten på drivhjulen och får in information via en 
display. Radiokontrollen tillåter operatören att styra maskinen med hög precision 
via en ”joystick” i den riktning och hastighet operatören önskar, det fi nns också 
en möjlighet att sätta maskinen i en vald hastighet framåt för att enklare kunna 
hantera kringutrustning och hålla en jämn fart.

En radiostyrd maskin ger en minimal belastning och inga vibrationer för 
operatören samtidigt som slipkapaciteten i antal kvadratmeter per timme ökar 
dramatiskt. Den inbyggda batteribackupen för drivhjulen underlättar stort vid 
förfl yttningar samt lastningar och lossningar, batteriet laddas automatisk upp så 
fort maskinen ansluts till elnätet. 

TEKNISK DATA 

 Standard
Spänning: 3 x 400 V
Motoreffekt: 7,5 kW
Ström: 16 Amp
Frekvens: 50-60 Hz
Varvtal: 250-950/min
Slipskivor: 3 x 240 mm
Slipyta: 700 mm
Vikt: 470 kg
Övrigt: CE-märkt.

Alternativt
Spänning: 3 x 400 V
Motoreffekt: 11 kW
Ström: 32 Amp
Frekvens: 50-60 Hz
Varvtal: 500-1100/min
Slipskivor: 3 x 240 mm
Slipyta: 700 mm
Vikt: 470 kg
Övrigt: CE-märkt.
 

RADIOSTYRD
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MASKINER

  581000    SCANCOMBIFLEX 800 
 ScanCombifl ex 800 (SC 800) är en robust och stabil 
golvslipningsmaskin byggd helt i stål för avverkning av 
medelstora till de riktigt stora ytorna. Den 800 mm breda 
slipbredden är perfekt för kommersiella ytor där hög 
avverkning och effektivitet är viktigt. SC 800 är utrustad med 
vårt patenterade drivsystem som möjliggör en mycket stabil 
och jämn slipning. 

SC 800 har tre roterande slipskivor som roterar i motsatt 
riktning i förhållande till det växelhus de är monterade på. 
Detta resulterar i att SC 800 RC slipar och polerar golvytan 
i en högre hastighet samtidigt som den minimerar rörelser i 
sidled och blir då mycket lätt för operatören att manövrera. 
Maskinen är mycket väl balanserad vilket resulterar i en hög 
användarvänlighet. Med SC 800 fi nns även möjligheten att 
våtslipa genom att enkelt använda kopplingen för vattenslang. 

TEKNISK DATA 

 Standard
Spänning: 3 x 400 V
Motoreffekt: 11 kW
Ström: 32 Amp
Frekvens: 50-60 Hz
Varvtal: 500-1400/min
Slipskivor: 3 x 240 mm
Slipyta: 800 mm
Vikt: 380 kg
Övrigt: CE-märkt.

Alternativt
Spänning: 3 x 230 V
Motoreffekt: 7,5 kW
Ström: 32 Amp
Frekvens: 50-60 Hz
Varvtal: 500-900/min
Slipskivor: 3 x 240 mm
Slipyta: 800 mm
Vikt: 380 kg
Övrigt: CE-märkt. 

  582000    SCANCOMBIFLEX 800 RC 
 ScanCombifl ex 800 RC (SC800 RC) är en robust, stabil 
golvslipmaskin byggd helt i stål för avverkning av både små och 
riktigt stora ytor. Den 800 mm breda slipbredden är perfekt 
för kommersiella ytor där hög avverkning och effektivitet är 
viktig. Tack vare radiokontrollen kan handtaget fällas ner vilket 
resulterar i att maskinen kommer in även i mindre utrymmen. 
SC 800 RC är utrustad med vårt patenterade drivsystem som 
möjliggör en stabil och jämn slipning.

SC 800 RC har tre roterande slipskivor som roterar i motsatt 
riktning i förhållande till det växelhus de är monterade på. 
Detta resulterar i att SC 800 RC slipar och polerar golvytan i en 
högre hastighet samtidigt som den minimerar rörelser i sidled 
och blir då mycket lätt för operatören att manövrera.

Den stora fördelen med SC 800 RC är den unika och 
användarvänliga radiokontrollen som styrs via ”blåtand”. Med 
den kan operatören enkelt styra hastigheten på slipskivorna, 
hastigheten på drivhjulen och får in information via en display. 
Radiokontrollen tillåter operatören att styra maskinen med 
hög precision via en ”joystick” i den riktning och hastighet 
operatören önskar, det fi nns också en möjlighet att sätta 
maskinen i en vald hastighet framåt för att enklare kunna 
hantera kringutrustning och hålla en jämn fart.

En radiostyrd maskin ger en minimal belastning och inga 
vibrationer för operatören samtidigt som slipkapaciteten i antal 
kvadratmeter per timme ökar dramatiskt.
Den inbyggda batteribackupen för drivhjulen underlättar stort 
vid förfl yttningar samt lastningar och lossningar, batteriet 
laddas automatisk upp så fort maskinen ansluts till elnätet 

TEKNISK DATA 

 Spänning: 3 x 400 V
Motoreffekt: 11 kW
Ström: 32 Amp
Frekvens: 50-60 Hz
Varvtal: 500-1100/min
Slipskivor: 3 x 240 mm
Slipyta: 800 mm

Vikt: 460 kg
Radiokontroll: Standard
Radiofrekvens: 2,4 GHz 
(Bluetooth)
Batterier fjärrkontroll: NiHM
Övrigt: CE-märkt. 

RADIOSTYRD
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MASKINER

  583000    SCANCOMBIFLEX 1000 RC 
 ScanCombifl ex 1000 RC (SC 1000 RC) är den största golvslipningsmaskinen i vår modellserie. SC 1000 RC är en robust och 
stabil maskin byggd helt i stål för avverkning av de riktigt stora ytorna. Den 1000 mm breda slipbredden är perfekt för stora 
kommersiella ytor där hög avverkning per timma är viktigt. 

SC 1000 RC är utrustad med vårt patenterade drivsystem som möjliggör en stabil och jämn slipning.

Den stora fördelen med SC 1000 RC är den unika och användarvänliga radiokontrollen som styrs via ”blåtand”. Med den 
kan operatören enkelt styra hastigheten på slipskivorna, hastigheten på drivhjulen och får in information via en display. 
Radiokontrollen tillåter operatören att styra maskinen med hög precision via en ”joystick” i den riktning och hastighet 
operatören önskar, det fi nns också en möjlighet att sätta maskinen i en vald hastighet framåt för att enklare kunna hantera 
kringutrustning och hålla en jämn fart.

En radiostyrd maskin ger en minimal belastning och inga vibrationer för operatören samtidigt som slipkapaciteten i antal 
kvadratmeter per timme ökar dramatiskt.
Den inbyggda batteribackupen för drivhjulen underlättar stort vid förfl yttningar samt lastningar och lossningar, batteriet 
laddas automatisk upp så fort maskinen ansluts till elnätet. För att underlätta detta arbete ytterligare kan ett framhjul enkelt 
och snabbt monteras på för att användas vid lastning, lossning och förfl yttning. 

TEKNISK DATA 

 Spänning: 3 x (380-480) V
Motoreffekt: 15 kW
Ström: 32 Amp

Frekvens: 50-60 Hz
Varvtal: 300-950/min
Slipskivor: 6 x 240 mm

Slipyta: 1000 mm
Vikt: 700 kg
Övrigt: CE-märkt. 

RADIOSTYRD
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MASKINER • DSP

  581500    SCANCOMBIFLEX 800 DSP 
 ScanCombifl ex 800 DSP är den optimala hjälpen för varje operatör. Maskinen 
guidar dig genom hela slipprocessen via den integrerade datorn som är 
placerad på maskinens kontrollpanel. 

Genom guidningen får maskinföraren, via sensorerna feedback och 
varningar när verktyget slits för mycket eller är helt utslitet. Sensorerna mäter 
kontinuerligt slitaget och tjockleken på verktygen för att vägleda operatören 
till en optimal förbrukning och en besparing på upp till 25% har påvisats vid 
byte till modellen DSP.

ScanCombifl ex 800 DSP (SC 800 DSP) är en robust och stabil maskin byggd 
helt i stål, designad för kommersiella projekt. SC 800 DSP är utrustad med 
vårt patenterade drivsystem för att driva sina tre sliphuvuden. Drivsystemet är 
konstruerat med högkvalitativa komponenter så som en dubbelsidig kuggrem 
i kombination med en kuggkrans. Komponenterna är omsorgsfullt utvalda för 
att säkerställa en hög driftsäkerhet och en hög kvalité. 

TEKNISK DATA 

 Standard
Spänning: 3 x 400 V
Motoreffekt: 11 kW
Ström: 32 Amp
Frekvens: 50-60 Hz
Varvtal: 500-1100/min
Slipskivor: 3 x 240 mm
Slipyta: 800 mm
Vikt: 380 kg
Övrigt: CE-märkt.

Alternativt
Spänning: 3 x 230 V
Motoreffekt: 7,5 kW
Ström: 32 Amp
Frekvens: 50-60 Hz
Varvtal: 500-850/min
Slipskivor: 3 x 240 mm
Slipyta: 800 mm
Vikt: 380 kg
Övrigt: CE-märkt. 

  561500    SCANCOMBIFLEX 650 DSP 
 ScanCombifl ex 650 DSP är den optimala hjälpen för varje operatör. 
Maskinen guidar dig genom hela slipprocessen via den integrerade datorn 
som är placerad på maskinens kontrollpanel. 

Genom guidningen får maskinföraren, via sensorerna feedback och 
varningar när verktyget slits för mycket eller är helt utslitet. Sensorerna 
mäter kontinuerligt slitaget och tjockleken på verktygen för att vägleda 
operatören till en optimal förbrukning och en besparing på upp till 25% har 
påvisats vid byte till modellen DSP.

ScanCombifl ex 650 DSP (SC 650 DSP) är en robust och stabil maskin byggd 
helt i stål, designad för kommersiella projekt där det behövs en mindre 
maskin. SC 650 DSP är utrustad med vårt patenterade drivsystem för att 
driva sina tre sliphuvuden. Drivsystemet är konstruerat med högkvalitativa 
komponenter så som en dubbelsidig kuggrem i kombination med en 
kuggkrans. Komponenterna är omsorgsfullt utvalda för att säkerställa en 
hög driftsäkerhet och en hög kvalité.  

TEKNISK DATA 

 Standard
Spänning: 3 x 400 V
Motoreffekt: 7,5 kW
Ström: 16 Amp
Frekvens: 50-60 Hz
Varvtal: 350-1100/min
Slipskivor: 3 x 210 mm
Slipyta: 650 mm
Vikt: 320 kg
Övrigt: CE-märkt.

1-fas
Spänning: 1 x 230 V
Motoreffekt: 4 kW
Ström: 16 Amp/ 30 Amp
Frekvens: 50-60 Hz
Varvtal: 350-900/min
Slipskivor: 3 x 210 mm
Slipyta: 650 mm
Vikt: 320 kg
Övrigt: CE-märkt. 

10 www.scanmaskin.com

fp60251a_SE_inside_Scanmaskin_Slipguide_2016_v6.indd   10 2016-03-11   11:22



MASKINER • PROPANE

  581010    SCANCOMBIFLEX 800 PROPANE 
 ScanCombifl ex 800 PROPANE (SC 800 PROPANE) är en robust och stabil 
maskin som är konstruerad att drivas utan krav på strömförsörjning. 
Den drivs 100 % av gasol, vilket gör den mycket fl exibel med många 
användningsområden.

SC 800 PROPANE är perfekt för arbeten utomhus där du har begränsad 
tillgång eller helt saknar elförsörjning men fungerar likväl vid ventilerade 
arbeten inomhus. Med sin vikt och motorkraft är SC 800 PROPANE en kraftfull 
och effektiv maskin.

Den ergonomiska designen minskar risken för vibrations och 
belastningsskador hos operatören samtidigt som maskinen kan slipa och 
polera i höga hastigheter. SC 800 PROPANE är även konstruerad att följa 
underlaget för effektiva och jämna resultat. 

TEKNISK DATA 

 Europa
Motor: Kawasaki FX752
Motoreffekt: 18,5 kW
Propantank: P11
Varvtal: 600-960/min
Slipskivor: 3 x 210 mm
Slipyta: 800 mm
Vikt: 440 kg
Övrigt: CE-märkt.

USA
Motor: Kawasaki FX752
Motoreffekt: 18,5 kW
Propantank: 9 kg
Varvtal: 600-960/min
Slipskivor: 3 x 210 mm
Slipyta: 800 mm
Vikt: 440 kg
Övrigt: CE-märkt. 

  560500    SCANCOMBIFLEX 650 PROPANE 
 ScanCombifl ex 650 PROPANE (SC 650 PROPANE) är en robust och stabil 
maskin som är konstruerad att drivas utan krav på strömförsörjning. 
Den drivs till 100 % av gasol, vilket gör den mycket fl exibel med många 
användningsområden.

ScanCombifl ex 650 PROPANE är perfekt för arbeten utomhus där du har 
begränsad tillgång eller helt saknar elförsörjning men fungerar likväl vid 
ventilerade arbeten inomhus. Med sin vikt och motorkraft är SC 650 PROPANE 
en kraftfull och effektiv maskin.

Den ergonomiska designen minskar risken för vibrations och 
belastningsskador hos operatören samtidigt som maskinen kan slipa och 
polera i höga hastigheter. SC 650 PROPANE är även konstruerad att följa 
underlaget för effektiva och jämna resultat. Med sin slipbredd på 650 mm 
fungerar SC 650 PROPANE perfekt för både mindre jobb på hemmaplan såväl 
som vid de stora kommersiella jobben. 

TEKNISK DATA 

 Europa
Motor: Kawasaki FX603
Motoreffekt: 13,2 kW
Propantank: P11
Varvtal: 600-960/min
Slipskivor: 3 x 210 mm
Slipyta: 650 mm
Vikt: 382 kg
Övrigt: CE-märkt.

USA
Motor: Kawasaki FX603
Motoreffekt: 13,2 kW
Propantank: 9 kg
Varvtal: 600-960/min
Slipskivor: 3 x 210 mm
Slipyta: 650 mm
Vikt: 382 kg
Övrigt: CE-märkt. 
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MASKINER • STOFTAVSKILJARE

  726200    SCANDUST MINI 
 ScanDust Mini är en liten och effektiv industridammsugare som 
funkar likväl för våtsugning som torrsugning. ScanDust Mini är 
även utrustad med det smarta rengöringssystemet Jet-Pulse 
som pulserar fi ltren för att hålla dem rena. 

ScanDust Mini är också utrustad med uttag för slipmaskiner 
med en motorkapacitet på upp till 2000 W. Detta gör ScanDust 
Mini till en allsidig liten industridammsugare som fungerar lika 
väl tillsammans med en slipmaskin som till allmän städning på 
arbetsplatsen. 

TEKNISK DATA 

 Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50-60 Hz
Motoreffekt: 1200 W
Maxeffekt: 1400 W
Luftström v. fl äkt: 220 m3/h/MG
Undertryck v. fl äkt: 248 hPa/MG
Luftström v. slang: 140 m3/h/MG
Undertryck v. slang: 225 hPa/MG
Ljudnivå: 69,5 dB
Mått: 59x47x64 cm
Vikt: 12,7 kg 

  711000    SCANDUST 1300 
 ScanDust 1300 är känd för sin goda sugförmåga och höga 
driftsäkerhet. Cyklonen avskiljer grovt material innan något 
fi lter belastas. Grovfi lterpaketet består av tvättbara och 
slitstarka textilfi lterstrumpor. Absolutfi ltren tar hand om de 
små hälsovådliga partiklarna, fi ltren är av typen H13 (Hepa-
klassifi cering). För att uppnå maximal sugkapacitet är ScanDust 
1300 utrustad med fi lterrensning, så kallad jetpuls.

För att hantera materialet som sugs upp används den smarta 
lösningen Longopac. Longopack är ett säcksystem som består 
av 20 meter veckad slang, vilket ger cirka 25 st dammfria 
säckbyten. ScanDust 1300 är även utrustad med uttag för 
slipmaskiner med en motorkapacitet upp till 1200 W. 

TEKNISK DATA 

 Motoreffekt: 1260 W
Sugkapacitet: 210 m3/h
Vacuum: 22 kPa
Finfi lter: Polyster
Hepafi lter: H13
Luftpulsrensning: Ja
Mått: 68x38x120 cm
Vikt: 27 kg
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MASKINER • STOFTAVSKILJARE

  729000    SCANDUST 2900 
 ScanDust 2900 är ett mycket bra alternativ för våra mindre 
maskiner, från Scanmaskin 18 och upp till 500 PD. ScanDust 
2900 är en mångsidig och mycket effektiv industridammsugare, 
känd för sin höga driftsäkerhet och prestanda. Den cylindriska 
designen fungerar som föravskiljare, där de tunga partiklarna 
skiljs från fi ndammet. Detta resulterar i en ökad sugkapacitet 
och förlänger även livslängden på fi ltren. 

ScanDust 2900 använder det effektiva rengöringssystemet 
Jet-Pulse som pulserar fi ltren för att hålla dem rena. 
Industridammsugaren är utrustad ett grovfi lterpaket som 
består av tvättbara och slitstarka textilfi berstrumpor. 
Grovfi lterpaketet kan även bytas till traditionella patronfi lter 
som ibland kan vara ett bättre alternativ, exempelvis vid 
träslipning. ScanDust 2900 är även utrustad med två mikrofi lter 
av typen H-13 (Hepa-klassifi cerat) som tar hand om de små 
hälsovådliga partiklarna.

För att hantera materialet som sugs upp används den smarta 
lösningen Longopac. Longopack är ett säcksystem som består 
av 20 meter veckad slang, vilket ger cirka 25 st dammfria 
säckbyten. 

För smidigare transport och förvaring är ScanDust 2900 
utrustad med gasfjädrar som gör det enkelt att justera ned 
höjden så att industridammsugaren tar mindre plats. 

TEKNISK DATA 

 Motoreffekt: 2,8 kW
Spänning: 1 x 230 V/ 1 x 110V
Ström: 10 Amp.
Frekvens: 50Hz/ 60 Hz
Max luftfl öde: 420 m3/h
Max vakuum: 230 mbar
Munstycke: 450 mm

Ljudnivå: 65 dB (A)
Hepafi lter: H13
Filterrengöring: 
halvautomatisk
Mått: 56x80x130 cm
Mått transportläge: 112 cm
Vikt: 30 kg 

  770000    SCANDUST 6000  /
  780013    SCANDUST 6000 SEPARATOR 
 ScanDust 6000 är en mycket kraftfull industridammsugare 
med hög prestanda som är avsedd för våra större slipmaskiner, 
från SC 650 och upp till och med SC 1000 RC. ScanDust 
6000 är utrustad med ett grovfi lterpaket som tar hand om de 
större partiklarna i traditionella patronfi lter i polyester. Utöver 
grovfi lterpaketet fi nns det även fyra mikrofi lter av typen H-13 
(Hepa-klassifi cerat) som tar hand om de små hälsovådliga 
partiklarna. 

ScanDust 6000 använder även det smarta rengöringssystemet 
Jet-Pulse som pulserar fi ltren för att hålla dem rena. För att 
göra hanteringen av damm lätt och effektiv används det smarta 
säcksystemet Longopac, som består av 20 m veckad slang som 
ger cirka 25 dammfria säckbyten.

För ett optimalt resultat rekommenderas ScanDust föravskiljare 
6000 att användas tillsammans med ScanDust 6000. 
Föravskiljaren separerar upp till 90 % av dammpartiklarna, vilket 
innebär att fi ltren hos ScanDust 6000 inte behöver rengöras 
lika ofta. Det resulterar i en förhöjd livslängd hos fi ltren och 
dessutom hålls luftfl ödet högre under en längre tidsperiod. 
ScanDust Föravskiljare 6000 levereras med en 3 m lång slang 
för anslutning till industridammsugare. 

 ScanDust Föravskiljare 6000 är ett bra komplement till 
ScanDust 6000 för att uppnå ett optimalt resultat. ScanDust 
Föravskiljare 6000 separerar upp till 90 % av dammpartiklarna. 
Det innebär att fi ltren i ScanDust 6000 inte behöver rengöras 
lika ofta och får därmed även en längre livslängd. Dessutom 
hålls luftfl öde högre under en längre tid. ScanDust föravskiljare 
6000 levereras med en 3 m lång slang för anslutning till 
industridammsugare. 

TEKNISK DATA 

 Motoreffekt: 5,5 kW
Spänning: 3 x 400 V/ 3 x 230 V
Ström: 16 Amp
Frekvens: 50 Hz/ 60Hz
Max luftfl öde: 530 m3/h
Max vakuum: 300 mbar
Munstycke: 450 mm
Ljudnivå: 70 dB(A)
Hepafi lter: H13
Filterrengöring: halvautomatisk
Mått: 114x72x177,5 cm
Vikt: 180 kg 
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VERKTYG • RIVVERKTYG

  592086    TWIN TIGER 
 Twin Tiger är ett mycket aggressivt verktyg för 
att riva bort tjocka beläggningar i från hårda 
ytor. Med verktyget Twin Tiger kan man riva bort 
beläggningar upp till 7 mm om man använder de 
större golvslipningsmodellerna så som SC 650 och 
upp till vår SC 1000 RC. 

 9 st/förpackning 

  592080    TIGER GOLD 
 Tiger Gold är ett aggressivt verktyg som används 
för att riva bort beläggningar upp till 7 mm. 
Man kan med fö rdel kombinera Tiger Gold med 
andra slipverktyg, så  som SCXXX Svart eller Blå  
om man vill avlasta trycket mot ytan och/ eller 
få  en slipeffekt samtidigt som man river bort 
beläggningen. Detta verktyg passar bä st till vå ra 
stora maskiner, SC 650 upp till SC 1000 RC. 

 9 st/förpackning 

  100500    BETONGTESTKIT 
 Gö r ditt verktygsval enklare med Mohs hå rdhetstest. Mjuka 
diamanter på  mjuk betong ä r ingen bra kombination. Inte heller 
hå rda diamanter på  hå rd betong. Betongtestkitet hjä lper dig 
att avgö ra hå rdheten på  betongen och gö r dä rmed ditt val 
av verktyg lä ttare. Med rä tt verktyg ö kar produktiviteten och 
livslä ngden på  verktygen. 
 

  592081    TIGER GOLD MK 
 Tiger Gold MK är ett aggressivt verktyg som 
används för att riva bort beläggningar upp till 7 
mm. Man kan med fö rdel kombinera Tiger Gold 
MK med andra slipverktyg, så  som SCXXX Svart 
eller Blå  om man vill avlasta trycket mot ytan och/ 
eller få  en slipeffekt samtidigt som man river bort 
beläggningen. Detta verktyg passar bä st till vå ra 
stora maskiner, SC 650 upp till SC 1000 RC. 

 9 st/förpackning 
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VERKTYG • SLIPVERKTYG

  592370    RAZORBACK SILVER 
 Razorback Silver är ett mycket anvä ndbart verktyg 
fö r att avlä gsna tunnare belä ggningar upp till 3 
mm. Fungerar bra för att ta bort fä rg, fl inggolv, 
limrester, mattrester m.m. Razorback Silver tar bort 
belä ggning samtidigt som den slipar ytan. 

 9 st/förpackning 

  521100    BUSH HAMMER 
 Om du vill skapa en riktigt ruffi g yta med din 
slipmaskin (SC 650 och upp till SC 1000 RC) kan 
du anvä nda verktyget Bush Hammer. Resultatet 
kan jä mfö ras med ytan efter att ha använt en 
frä smaskin (ytrivare) eller en blä stringsmaskin. 

 9 st/förpackning 

  592043    PIRANAH 
 Piranah är ett mycket användbart verktyg vid 
borttagning av tunnare beläggningar från 
betongytor, upp till 3 mm. Det fungerar mycket 
bra vid borttagning av färg, fl inggolv, limrester och 
mattrester m.m. Piranah tar bort belä ggningen 
med minsta mö jliga på verkan på  ytan under 
belä ggningen. Observera att porö sa och”mjuka” 
betonggolv kan slita på  verktyget. 

 9 st/förpackning 

  592013    TIGER SILVER 
 Tiger Silver är ett aggressivt verktyg som används 
för att riva bort beläggningar upp till 4 mm. 
Man kan med fördel kombinera Tiger Gold med 
andra slipverktyg, så  som SCXXX Svart eller Blå  
om man vill avlasta trycket mot ytan och/ eller 
få  en slipeffekt samtidigt som man river bort 
beläggningen. Detta verktyg passar bä st till vå ra 
mindre maskiner, SC 330 upp till SC 500. 

 9 st/förpackning 

  592078    BAUTA CRUSH 
 BAUTA Crush är ett diamantverktyg med stora 
PCD-Chips. Verktyget är mycket effektiv och 
aggressiv vid borttagning av golvbeläggningar 
samt vid fräsning av betong. 

 9 st/förpackning 
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VERKTYG • SLIPVERKTYG

 BAUTA DOUBLE GREEN S 
 Detta verktyg ger en mycket fi n och slä t yta. 
Verktyget lä mpar sig för att slipa med innan man 
lackar eller innan applicerar annat vä ldigt tunt 
ytskydd. Bauta dubbel grö n ä r ä ven vå rt fö rsta steg 
fö r blanka betonggolv. 

  592543   S   9 st/förpackning 

  592544    M   9 st/förpackning 

  592545    L   9 st/förpackning 

  592546    X   9 st/förpackning 

 BAUTA DOUBLE BLUE S 
 Detta ä r ett verktyg fö r fi nslipning innan må lning 
eller tunnare belä ggningar. 

  592533   S   9 st/förpackning 

  592534    M   9 st/förpackning 

  592535    L   9 st/förpackning 

  592536    X   9 st/förpackning 

 BAUTA DOUBLE BROWN  M 
 Detta ä r ett verktyg av medelgrovlek som vi 
erbjuder i en mindre skala för slipning som ligger 
mellan grov och fi nslipning. 

  592524   M   9 st/förpackning 

  592525    L   9 st/förpackning 

 BAUTA DOUBLE SILVER 
 Detta ä r ett verktyg med mycket grova diamanter 
fö r att grovslipa/riva en yta som skall slipas ren frå n 
gjuthud eller belä ggning. 

  592503   S   9 st/förpackning 

  592504    M   9 st/förpackning 

  592505    L   9 st/förpackning 

  592506    X   9 st/förpackning 

 BAUTA DOUBLE 
 Bauta Dubbel ä r vå r premiumserie av 

diamantverktyg som ger dig mer diamant 
fö r pengarna. Det ä r effektiva och 

hö gkvalitativa slipverktyg i ett brett utbud 
av grovlekar och hå rdheter fö r att passa just 

ditt behov. 

 BAUTA DOUBLE BLACK S 
 Detta ä r ett verktyg med grova diamanter fö r 
grovslipning av ytan. Det är mycket lä mpligt 
verktyg att anvä nda innan man skall belä gga ytan 
med fl ytspackel, hä rdplastbelä ggningar eller 
klinker m.m. 

  592513   S   9 st/förpackning 

  592514    M   9 st/förpackning 

  592515    L   9 st/förpackning 

  592516    X   9 st/förpackning 
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VERKTYG • SLIPVERKTYG

 BAUTA DOUBLE WHITE S 
 Verktyget ger en vä ldigt fi n yta efter sig. Vi 
rekommenderar att slipa med Bauta dubbel 
vit som ett andra steg i vå rt system för polerad 
betong. Bauta dubbel vit anvä nds ä ven med fö rdel 
vid slipning av natursten, bå de vå tt eller torrt. 

  592563   S   9 st/förpackning 

  592564    M   9 st/förpackning 

  592565    L   9 st/förpackning 

  592566    X   9 st/förpackning 

 BAUTA DOUBLE YELLOW S 
 Detta verktyg anvä nds om man vill lä gga till ett 
slipsteg i systemet fö r polerad betong främst 
för att ö ka livslä ngden på  de plastbundna 
poleringsverktygen. Bauta dubbel gul anvä nds 
ä ven med fördel vid slipning av natursten, både 
vått eller torrt. 

  592573   S   9 st/förpackning 

  592574    M   9 st/förpackning 

 BAUTA DOUBLE RED M 
 Bauta Double Red är ett mycket fi nt slipsteg. Detta 
verktyg anvä nds ibland mellan Grö n och Vit eller 
som ett slipsteg fö r fi nare slipning av betong, 
terrazzo eller natursten. 

  592554   M   9 st/förpackning 
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VERKTYG • SLIPVERKTYG

 ROUNDON BLACK S 
 Detta ä r ett verktyg med grova diamanter fö r 
grovslipning av ytan. Verktyget är mycket lä mpligt 
att anvä nda innan man ska belä gga ytan med 
fl ytspackel, hä rdplast- belä ggningar eller klinker 
m.m. 

  592300   S   9 st/förpackning 

  592301    M   9 st/förpackning 

  592302    X   9 st/förpackning 

  592303    XX   9 st/förpackning 

 ROUNDON 
 Med RoundOn slipar du både till en låg 
kostnad och effektivt. RoundOn har en 

ö kad livslä ngd och ä r mer effektiv jä mfö rt 
med billigare alternativ. 3-segmentsdesign 
innebä r ö kad slipyta fö r snabbare slipning 

och den runda formen minimerar skador på  
verktyg och maskinen. 

Andra fö rdelar är: 
• Praktisk fä rgkodning fö r att lä tt se skillnad 

på  grovlekarna på  slipsegmenten.

• Ö verlä gsen bindning fö r maximal 
produktivitet

• Monteras snabbt och enkelt i vå rt 
slipsystem.

• Helt kompatibla med alla ScanCombifl ex-
maskiner 

 ROUNDON BLUE S 
 Detta ä r ett verktyg fö r fi nslipning innan må lning 
eller tunnare belä ggningar. 

  592310   S   9 st/förpackning 

  592311    M   9 st/förpackning 

  592312    X   9 st/förpackning 

  592313    XX   9 st/förpackning 

 ROUNDON WHITE S 
 Detta verktyg ä r det med mjukast bindning av 
RoundOn-verktygen och ger en mycket fi n och 
slä t yta. 

  592330   S   9 st/förpackning 

  592331    M   9 st/förpackning 

  592332    X   9 st/förpackning 

  592336    SS   9 st/förpackning 

 ROUNDON GREEN S 
 Detta verktyg ger en mycket fi n och slä t yta. 
RoundOn Grö n ä r lä mplig att anvä nda innan man 
lackar eller innan annan vä ldigt tunn ytbelä ggning 
lä ggs. 

  592320   S   9 st/förpackning 

  592321    M   9 st/förpackning 

  592322    X   9 st/förpackning 

  592326    SS   9 st/förpackning 
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VERKTYG • SLIPVERKTYG

 SINGLE ROUNDON WHITE S 
  

  592763   S   9 st/förpackning 

  592764    M   9 st/förpackning 

 SINGLE ROUNDON BLUE S 
  

  592733   S   9 st/förpackning 

  592734    M   9 st/förpackning 

  592736    X   9 st/förpackning 

  592737    XX   9 st/förpackning 

 SINGLE ROUNDON TIGER 
  

  592380   S   9 st/förpackning 

 SINGLE ROUNDON CRUSH 
  

  592378   S   9 st/förpackning 

 SINGLE ROUNDON GREEN S 
  

  592743   S   9 st/förpackning 

  592744    M   9 st/förpackning 

 SINGLE 
ROUNDON 

 Med Single RoundOn slipar du billigt och 
effektivt. Med varianten Single ökar du 
sliptrycket vilket passar utmärkt till våra 

mindre maskiner. Det är även ett utmärkt 
verktyg för uthyrningsverksamhet. 

 SINGLE ROUNDON BLACK S 
  

  592713   S   9 st/förpackning 

  592714    M   9 st/förpackning 

  592716    X   9 st/förpackning 

  592717    XX   9 st/förpackning 

 SINGLE ROUNDON BROWN S 
  

  592723   S   9 st/förpackning 

  592724    M   9 st/förpackning 

  592726    X   9 st/förpackning 

  592727    XX   9 st/förpackning 
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VERKTYG • SLIPVERKTYG

 ROUND RAP BLACK 
  

  592200   S   9 st/förpackning 

 ROUND RAP GREEN 
  

  592220   S   9 st/förpackning 

 ROUND RAP BLUE 
  

  592210   S   9 st/förpackning 

 ROUND RAP WHITE 
  

  592230   S   9 st/förpackning 

 PINK EXPRESS 
 Pink Express är speciellt framtaget för att snabbt 
och effektivt slipa igenom de hårdaste ytorna. 

  592585    9 st/förpackning 

 ROUND RAP 
 Round Rap ä r ett extremt mjukt 

diamantverktyg som kan anvä ndas fö r 
slipning av riktigt hå rda betonggolv 

och betonggolv med glansig yta. Med 
hö gkvalitativa diamanter och unikt 

bindemedel ger Round Rap snabbt effektiva 
och hå llbara resultat. Round Rap fi nns i fyra 

olika grovlekar; svart blå , grö n och vit. 

 PINK EXPRESS 
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VERKTYG • POLERING

 RDC 
 Detta ä r vå rt originalverktyg fö r polering 

av betong (ä ven terrazzo). RDC ä r ett 
billigare alternativ ä n MAX, men har en 

kortare livslä ngd. RDC passar bä st till vå ra 
slipmaskiner SC 330, SC 450, SC 450 NS, SC 

500 i, SC 500 PD. 
  593030    RDC GREY 

   9 st/förpackning 

  593033    RDC BLACK 

   9 st/förpackning 

  593034    RDC BLUE 

   9 st/förpackning 

  593037    RDC YELLOW 

   9 st/förpackning 

  593036    RDC WHITE 

   9 st/förpackning 

  593035    RDC RED 

   9 st/förpackning 

  593038    RDC GREEN 

   9 st/förpackning 
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 RDC MAX 
 Detta ä r vå rt effektivaste och mest 

kostnadseffektiva val vid polering av 
betong (ä ven terrazzo). RDC Max är ett 

poleringsverktyg med lå ng livslä ngd som 
ger hö g glans på  det fä rdigpolerade golvet. 

RDC Max skall anvä ndas torrt och passar bä st 
till vå ra slipmaskiner SC 650, SC 700 RC, SC 

1000 RC. 

  593041    RDC MAX BLACK 

   9 st/förpackning 

  593044    RDC MAX WHITE 

   9 st/förpackning 

  593043    RDC MAX RED 

   9 st/förpackning 

  593046    RDC MAX GREEN 

   9 st/förpackning 

  593042    RDC MAX BLUE 

   9 st/förpackning 

  593045    RDC MAX YELLOW 

   9 st/förpackning 

 593039   RDC MAX 

 9 st/förpackning 

  593040    RDC MAX GREY 

   9 st/förpackning 

VERKTYG • POLERING
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 SCANPAD 
DANCERS 

 WOD 
- WET OR DRY 

 SCANPAD DANCERS 
 ScanPad Dancer är vår effektiva och lättanvända 
diamantimpregerade PAD-rondell för polering och 
underhåll av blanka golv. Du kan enkelt underhålla 
olika typer av golv, så som industrigolv, terazzo, 
natursten och plastgolv. ScanPad Dancers kan 
också användas i slutet av vårt poleringssystem 
Scan Combifl oor för blanka betonggolv.

ScanPad Dancer fi nns i fyra olika grovlekar: 
Nr 1 Röd, Nr 2 Blå, Nr 3 Gul, Nr 4 Grön.   

 WOD - WET OR DRY 
 WOD ä r vå rt unika system som gö r det mö jligt att slipa och polera nya och gamla naturstensgolv bå de med 
och utan vatten. Det ä r ett enkelt och snabbt slip- och poleringssystem som ger hö gblanka naturstensgolv. 

WOD-skivorna fä sts på  ScanCombifl ex-maskinen med hjä lp av en speciell mellankudde med kardborre. 
WOD-systemet ä r enkelt och resulterar i en utmä rkt polering fö r alla typer av naturstensgolv.   

 593500  WOD POLISHING DISC 180mm #30  3 st/ set 

 593501  WOD POLISHING DISC 180mm #50 GRÅ  3 st/ set 

 593502  WOD POLISHING DISC 180mm #100 SVART  3 st/ set 

 593503  WOD POLISHING DISC 180mm #200 BLÅ  3 st/ set 

 593504  WOD POLISHING DISC 180mm #400 RÖD  3 st/ set 

 593505  WOD POLISHING DISC 180mm #800 VIT  3 st/ set 

 593506  WOD POLISHING DISC 180mm #1500 GUL  3 st/ set 

 593507  WOD POLISHING DISC 180mm #3000 GRÖN  3 st/ set 

 593510  WOD POLISHING DISC 215mm #30  3 st/ set 

 593511  WOD POLISHING DISC 215mm #50 GRÅ  3 st/ set 

 593512  WOD POLISHING DISC 215mm #100 SVART  3 st/ set 

 593513  WOD POLISHING DISC 215mm #200 BLÅ  3 st/ set 

 593514  WOD POLISHING DISC 215mm #400 RÖD  3 st/ set 

 593515  WOD POLISHING DISC 215mm #800 VIT  3 st/ set 

 593516  WOD POLISHING DISC 215mm #1500 GUL  3 st/ set 

 593517  WOD POLISHING DISC 215mm #3000 GRÖN  3 st/ set 

 593520  WOD POLISHING DISC 240mm #30  3 st/ set 

 593521  WOD POLISHING DISC 240mm #50 GRÅ  3 st/ set 

 593522  WOD POLISHING DISC 240mm #100 SVART  3 st/ set 

 593523  WOD POLISHING DISC 240mm #200 BLÅ  3 st/ set 

 593524  WOD POLISHING DISC 240mm #400 RÖD  3 st/ set 

 593525  WOD POLISHING DISC 240mm #800 VIT  3 st/ set 

 593526  WOD POLISHING DISC 240mm #1500 GUL  3 st/ set 

 593527  WOD POLISHING DISC 240mm #3000 GRÖN  3 st/ set 

 593530  WOD POLISHING DISC 13”/ 330mm #30  3 st/ set 

 593531  WOD POLISHING DISC 13”/ 330mm #50  3 st/ set 

 593532  WOD POLISHING DISC 13”/ 330mm #100 SVART  3 st/ set 

 593533  WOD POLISHING DISC 13”/ 330mm #200 BLÅ  3 st/ set 

 593534  WOD POLISHING DISC 13”/ 330mm #400 RÖD  3 st/ set 

 593535  WOD POLISHING DISC 13”/ 330mm #800 VIT  3 st/ set 

 593536  WOD POLISHING DISC 13”/ 330mm #1500 GUL  3 st/ set 

 593537  WOD POLISHING DISC 13”/ 330mm #3000 GRÖN  3 st/ set 

VERKTYG • POLERING

www.scanmaskin.com 23

fp60251a_SE_inside_Scanmaskin_Slipguide_2016_v6.indd   23 2016-03-11   11:22



VERKTYG • IMPREGNERING OCH HÄRDARE

  594009    SC-SHINE™ 
 SC-Shine™ ger en högglansig, skyddande yta, gör golvet 
tåligt mot fl äckar och minskar underhållet av ytan utan de 
kostnader och förberedelser som andra beläggningar har. Det 
ger också en dammskyddad yta. Det är en kosmetisk fi nish 
som kan ersätta vax och akryl som tätningsmedel. SC-Shine™ 
ger ett liknande utseende som en vaxfi nish, men kräver 
mycket lite underhåll i jämförelse med en vaxfi nish.

Användning av SC-Shine™:
1. Slipa enligt instruktion.
2. Rengör ytan ordentligt.
3. Arbeta in SC-Shine™ i ett tunt lager i golvytan med en 
mikrofi berduk. Lämplig mängd är cirka 0,02 liter per kvm. 
4. Vänta tills SC-Shine™ har absorberats och ytan är helt torr. 
Beräknad torktid är cirka 20 min upp till en timme, beroende 
på temperatur och luftfuktighet. 

 5 liter/ förpackning 

  594010    SC-PROOF™ 
 SC-Proof™ är avsedd för användning på både ny och gammal 
betong för impregnering och härdning av ytan. Produkten 
används även för att minska dammbildning på industrigolv, 
parkeringsutrymmen och lagerutrymmen.

SC-Proof™ är en användarvänlig produkt som ökar 
hållbarheten på betongytan. Du får en betongyta som 
är enkel att underhålla och som är motståndskraftig mot 
nötning, syraangrepp, spill från olja och fett samtidigt som 
den minimerar märken från svarta gummihjul. SC-Proof™ är 
en miljövänlig produkt som inte avger emissioner och är heller 
inte brännbar. 

Användning av SC-Proof™:
1. Slipa enligt instruktion.
2. Rengör ytan så den är fri från smuts, damm, vatten, färg och 
olja. Temperaturen på ytan ska överstiga +5°C.
3. Applicera en täckande fi lm på cirka 0,1-0,2 liter/skikt/kvm, 
med en lågtrycksspruta, alternativt häll ut SC-Proof fl ödigt och 
fördela jämt med en mjuk borste.
4. Låt härda några timmar.
5. När ytan är helt torr, upprepa appliceringen av SC-Proof™.
6. Ytan är gåbar inom cirka 2-4 timmar. Avvakta cirka 2 dygn 
innan stående vatten tillåts.   

 10 liter/ förpackning 
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VERKTYG

www.scanmaskin.com 25

fp60251a_SE_inside_Scanmaskin_Slipguide_2016_v6.indd   25 2016-03-11   11:23



STÅL • MASKINER

  560002-ST    SCANCOMBIFLEX 650 STÅL 
 ScanCombifl ex 650 är en robust och stabil maskin gjord av stål, 
utöver avsedd användning för både bostäder och kommersiella 
projekt är maskinen utmärkt för slipning av stålytor som 
fartygsdäck, torrdockor, stålramper eller andra ytor av stål.
Genom rätt val av diamantverktyg kan både rost, färg och 
andra föroreningar avlägsnas på ett effektivt och ekonomiskt 
sätt.

SC 650 är extremt tålig och lätt att underhålla. Den är även 
designad för att minska vibrations- och belastningsskador hos 
operatören.

SC 650 har integrerad koppling för vattenslang. Vatten kan 
med fördel användas för att reducera slipdamm vid slipning av 
rostiga fartygsdäck där dammsugare inte räcker till.  

TEKNISK DATA 

 Standard

Spänning: 3 x 400 V
Motoreffekt: 11 kW
Ström: 32 Amp
Frekvens: 50-60 Hz
Varvtal: 500-1400/min
Slipskivor: 3 x 240 mm
Slipyta: 800 mm
Vikt: 380 kg
Övrigt: CE-märkt.

Alternativt

Spänning: 3 x 230 V
Motoreffekt: 7,5 kW
Ström: 32 Amp
Frekvens: 50-60 Hz
Varvtal: 500-900/min
Slipskivor: 3 x 240 mm
Slipyta: 800 mm
Vikt: 380 kg
Övrigt: CE-märkt. 

  581000-ST    SCANCOMBIFLEX 800 STÅL 
 ScanCombifl ex 800 (SC 800) är en robust och stabil 
golvslipmaskin byggd helt i stål för avverkning av både betong 
och ståldäck på fartyg. Den 800 mm breda och 380 kg tunga 
maskinen är perfekt för att slipa bort rost och gammal färg samt 
grövre halkskyddsbeläggningar, typ Bimagrip. 
SC 800 kan även utrustas med specialverktyg för nedslipning 
av ett gammalt system av halkskydd på ex. vägfärjor som är 
bestående av svetsade stålkulor med ca. 8 mm höjd. Big Bauta 
diamantverktyg ”rider” på stålkulorna som effektivt slipas ned 
till rent stål.

SC 800 har tre roterande slipskivor som roterar i motsatt 
riktning i förhållande till det växelhus de är monterade på. 
Detta resulterar i att SC 800 RC slipar och polerar golvytan 
i en högre hastighet samtidigt som den minimerar rörelser i 
sidled och blir då mycket lätt för operatören att manövrera. 
Maskinen är mycket väl balanserad vilket resulterar i en hög 
användarvänlighet. 

TEKNISK DATA 

  

 STÅLSLIPNING 
 Slipning av ståldäck på fartyg har tagit ett stort steg framåt i och med ny utveckling av diamantverktyg och 
anpassade maskiner. System för att slipa bort rost, färg, metall och föroreningar kan nu utföras på stora ytor 
snabbt och mycket kostnadseffektivt.   
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STÅL • VERKTYG

  592480    STEEL RIP 

   9 st/förpackning 

  592419    STEEL GRIND 
 Steel Grind är ett verktyg som är avsett för att 
användas vid slipning av stålytor. 

 9 st/förpackning 

  592450    BIG BAUTA 
 BIG BAUTA är ett verktyg speciellt utvecklat 
för stål och fungerar mycket bra vid exempelvis 
slipning av ståldubbar på fartygsdäck. BIG BAUTA 
är anpassat för våra större maskiner och har en 
extrem livslängd.

  9 st/förpackning 

  592470    STEEL RIP & GRIND 
 Steel Rip & Grind är ett verktyg som är speciellt 
framtaget för att riva bort beläggningar och/eller 
gravrost från stålytor. 

 9 st/förpackning 
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SLIPGUIDE
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SLIPGUIDE • BORTTAGNINGS- OCH FÖRARBETE

 BORTTAGNING AV GAMMAL 
GOLVBELÄGGNING UPP TILL 7 MM 
 Till detta rekommenderar vi att våra större slipmaskiner används. Från ScanCombifl ex 650 och 
upp till ScanCombifl ex 1000 RC.

Steg 1. 
Använd verktyget Twin Tiger alternativt Tiger Guld.

Steg 2. 
För att ta bort repor efter Tigerverktyget rekommenderar vi användning av verktyget Bauta 
Dubbel Svart.  

 BORTTAGNING AV GAMMAL 
GOLVBELÄGGNING UPP TILL 4 MM 
 Till detta rekommenderar vi att du använder någon av våra mindre slipmaskiner, från SC 330 och 
upp till SC 500 PD.

Steg 1: 
Använd verktyget Tiger Silver alternativt Piranah.

Steg 2. 
För att avlägsna repor efter Tigerverktyget rekommenderar vi att du använder verktyget Bauta 
Dubbel Svart.  

 FÖRARBETE INNAN NY 
GOLVBELÄGGNING 
 Här rekommenderar vi att du använder verktyget Bauta Dubbel Blå, om du har riktigt hård 
betong rekommenderar vi Round Rap Blå.
  

 FÖRARBETE INNAN NY BELÄGGNING, 
TJOCKARE ÄN 0,5 MM. 
 Här rekommenderar vi att du använder verktyget Bauta Dubbel Svart, för riktigt hård betong 
använd verktyget Round Rap Svart.

Om du vill skapa en riktigt ruffi g yta med din slipmaskin (SC 650 – SC 1000 RC) kan du använda 
verktyget Bush Hammer. Resultatet kan jämföras med ytan efter att ha använt en fräsmaskin 
(ytdrivare) eller en blästringsmaskin.
  

  592086    Twin Tiger 

  592013    Tiger Silver 

  592533    BAUTA Double Blue S 

  592513    BAUTA Double Black S 

  592513    BAUTA Double Black S 

  521100    Bush Hammer 

  592513    BAUTA Double Black S 

  592080    Tiger Gold 

  592043    Piranah 

  592210    Round Rap Blue 

  592200    Round Rap Black 
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SLIPGUIDE • SCAN COMBIFLOOR - STANDARD

 VERSION STANDARD 4 SLIPSTEG 
 Version Standard är det första slip och poleringssystemet i konceptet Scan Combifl oor.

Steg 1. 
Slipa betongytan med Bauta Dubbel Grön tills du avlägsnat det översta lagret på betongen och 
fått fram så mycket synlig sten som du vill och kan. Dammsug därefter ytan noggrant.

Impregnera betongytan med SC-Proof™ enligt följande:
A: Rengör ytan. Temperaturen på ytan ska överstiga +5°C.
B: Applicera en täckande fi lm, ca 0,1-0,2 liter per kvm med en låntrycksspruta.
C: Låt härda några timmar.
D: När ytan är helt torr, upprepa steg B
E: Vänta cirka 2-4 timmar innan du går vidare till nästa slipsteg.

Steg 2. 
Använd Bauta Dubbel Vit noggrant för att slipa bort repor. Dammsug därefter ytan ordentligt.

Steg 3. 
För att få bort repor från steg 2, slipa noggrant med RDC Svart. Dammsug därefter ytan 
ordentligt. 

Steg 4. 
För att få bort repor från steg 3, slipa noggrant med RDC Blå. Dammsug därefter ytan ordentligt.
Impregnera betongytan med SC-Shine™ enligt följande:
A: Rengör ytan.
B: Arbeta in SC-Shine™ i golvytan i ett tunt lager med en mikrofi berduk, cirka 0,02 liter per kvm.
C: Vänta tills ytan är helt torr innan du går vidare till nästa steg. Absorberingstiden är cirka 20 min 
beroende på temperatur och luftfuktighet.
Sätt på ScanPad Dancer nr. 3 Gul på din rena slipmaskin eller en höghastighetsmaskin och polera 
ytan.

Impregnera betongytan en gång till med SC-Shine™ enligt följande:
A: Rengör ytan.
B: Arbeta in SC-Shine™ i golvytan i ett tunt lager med en mikrofi berduk, cirka 0,02 liter per kvm.
C: Vänta tills ytan är helt torr innan du går vidare till nästa steg. Absorberingstiden är cirka 20 min 
beroende på temperatur och luftfuktighet.

Sätt på ScanPad Dancer nr. 4 Grön på din rena slipmaskin eller en höghastighetsmaskin och 
polera ytan.

Golvet är nu klart att användas.

Om du under de första 7 dagarna håller golvet torrt och efter det använder ScanPad Dancer 
nr. 4 Grön med din skurmaskin kommer golvet att hålla sig blankt och fi nt. Du tillsätter endast 
vatten när du använder ScanPad Dancer för underhåll av golvet. Inget rengöringsmedel behöver 
tillsättas.
  

 SCAN COMBIFLOOR 
 Scan Combifl oor är ett komplett koncept för betongpolering. Betongen slipas enligt en 
tillförlitlig och väl testad metod speciellt framtagen för Scanmaskins högkvalitativa produkter.
Resultatet blir ett golv som håller en mycket hög kvalité, både funktionellt och visuellt.
  

  592543    BAUTA Double Green S 

  592563    BAUTA Double White S 

  593034    RDC Blue 

ScanPad Dancer Yellow ScanPad Dancer Green

  594010    SC-Proof™ 

  593033    RDC Black 

  594009    SC-Shine™ 
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SLIPGUIDE • SCAN COMBIFLOOR - MEDIUM

 VERSION MEDIUM 5 SLIPSTEG 
 Version Medium är det mellersta slip och poleringssystemet i konceptet Scan Combifl oor. 
Version Medium väljer du när du vill ha ett lite tåligare golv med en högre glans.

Steg 1. 
Slipa betongytan med Bauta Dubbel Grön tills du tagit bort det översta lagret på betongen och 
fått fram så mycket synlig sten du vill och kan. Dammsug därefter ytan noggrant.

Impregnera betongytan med SC-Proof™ enligt följande:
A: Rengör ytan. Temperaturen på ytan ska överstiga +5°C.
B: Applicera en täckande fi lm, ca 0,1-0,2 liter per kvm med en låntrycksspruta.
C: Låt härda några timmar.
D: När ytan är helt torr, upprepa steg B
E: Vänta cirka 2-4 timmar innan du går vidare till nästa slipsteg.

Steg 2. 
Använd Bauta Dubbel Vit noggrant för att slipa bort repor. Dammsug därefter ytan ordentligt.

Steg 3. 
För att få bort repor från steg 2, slipa noggrant med RDC Svart. Dammsug därefter ytan 
ordentligt. 

Steg 4. 
För att få bort repor från steg 3, slipa noggrant med RDC Blå. Dammsug därefter ytan ordentligt.

Steg 5. 
Slipa betongytan noggrant med RDC Röd. Dammsug därefter ytan ordentligt.

Impregnera betongytan med SC-Shine™ enligt följande:
A: Rengör ytan.
B: Arbeta in SC-Shine™ i golvytan i ett tunt lager med en mikrofi berduk, cirka 0,02 liter per kvm.
C: Vänta tills ytan är helt torr innan du går vidare till nästa steg. Absorberingstiden är cirka 20 min 
beroende på temperatur och luftfuktighet.

Sätt på ScanPad Dancer nr. 3 Gul på din rena slipmaskin eller en höghastighetsmaskin och polera 
ytan.

Impregnera betongytan en gång till med SC-Shine™ enligt följande:
A: Rengör ytan.
B: Arbeta in SC-Shine™ i golvytan i ett tunt lager med en mikrofi berduk, cirka 0,02 liter per kvm.
C: Vänta tills ytan är helt torr innan du går vidare till nästa steg. Absorberingstiden är cirka 20 min 
beroende på temperatur och luftfuktighet.

Sätt på ScanPad Dancer nr. 4 Grön på din rena slipmaskin eller en höghastighetsmaskin och 
polera ytan.

Golvet är nu klart att användas.

Om du under de första 7 dagarna håller golvet torrt och efter det använder ScanPad Dancer 
nr. 4 Grön med din skurmaskin kommer golvet att hålla sig blankt och fi nt. Du tillsätter endast 
vatten när du använder ScanPad Dancer för underhåll av golvet. Inget rengöringsmedel behöver 
tillsättas.
  

  592543    BAUTA Double Green S 

  592563    BAUTA Double White S 

  593034    RDC Blue 

ScanPad Dancer Yellow ScanPad Dancer Green

  594010    SC-Proof™ 

  593033    RDC Black 

  593035    RDC Red 

  594009    SC-Shine™ 
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SLIPGUIDE • SCAN COMBIFLOOR - EXKLUSIV

 VERSION EXKLUSIV 7 SLIPSTEG 
 Version Exklusiv är det tredje slip och poleringssystemet i konceptet Scan Combifl oor. Version 
Exklusiv väljer du när du vill ha ett riktigt tåligt golv som håller hög motståndskraft mot 
exempelvis däckmärken och smuts samtidigt som det håller en mycket fi n glans.

Steg 1. 
Slipa betongytan med Bauta Dubbel Grön tills du tagit bort det översta lagret på betongen och 
fått fram så mycket synlig sten du vill och kan. Dammsug därefter ytan noggrant.

Impregnera betongytan med SC-Proof™ enligt följande:
A: Rengör ytan. Temperaturen på ytan ska överstiga +5°C.
B: Applicera en täckande fi lm, ca 0,1-0,2 liter per kvm med en låntrycksspruta.
C: Låt härda några timmar.
D: När ytan är helt torr, upprepa steg B
E: Vänta cirka 2-4 timmar innan du går vidare till nästa slipsteg.

Steg 2. 
Använd Bauta Dubbel Vit noggrant för att slipa bort repor. Dammsug därefter ytan ordentligt.

Steg 3. 
För att få bort repor från steg 2, slipa noggrant med RDC Svart. Dammsug därefter ytan 
ordentligt. 

Steg 4. 
För att få bort repor från steg 3, slipa noggrant med RDC Blå. Dammsug därefter ytan ordentligt.

Steg 5. 
Slipa betongytan noggrant med RDC Röd. Dammsug därefter ytan ordentligt.

Steg 6. 
Slipa betongytan noggrant med RDC Vit. Dammsug därefter ytan ordentligt.

Steg 7. 
Slipa betongytan noggrant med RDC Grön. Dammsug därefter ytan ordentligt.

Impregnera betongytan med SC-Shine enligt följande:
A: Rengör ytan.
B: Arbeta in SC-Shine™ i golvytan i ett tunt lager med en mikrofi berduk, cirka 0,02 liter per kvm.
C: Vänta tills ytan är helt torr innan du går vidare till nästa steg. Absorberingstiden är cirka 20 min 
beroende på temperatur och luftfuktighet.

Sätt på ScanPad Dancer nr. 3 Gul på din rena slipmaskin eller en höghastighetsmaskin och polera 
ytan.

Impregnera betongytan en gång till med SC-Shine™ enligt följande:
A: Rengör ytan.
B: Arbeta in SC-Shine™ i golvytan i ett tunt lager med en mikrofi berduk, cirka 0,02 liter per kvm.
C: Vänta tills ytan är helt torr innan du går vidare till nästa steg. Absorberingstiden är cirka 20 min 
beroende på temperatur och luftfuktighet.

Sätt på ScanPad Dancer nr. 4 Grön på din rena slipmaskin eller en höghastighetsmaskin och 
polera ytan.

Golvet är nu klart att användas.

Om du under de första 7 dagarna håller golvet torrt och efter det använder ScanPad Dancer 
nr. 4 Grön med din skurmaskin kommer golvet att hålla sig blankt och fi nt. Du tillsätter endast 
vatten när du använder ScanPad Dancer för underhåll av golvet. Inget rengöringsmedel behöver 
tillsättas.
  

  592543    BAUTA Double Green S 

  592563    BAUTA Double White S 

  593034    RDC Blue 

  593036    RDC White 

ScanPad Dancer Yellow ScanPad Dancer Green

  594010    SC-Proof™ 

  593033    RDC Black 

  593035    RDC Red 

  593038    RDC Green 

  594009    SC-Shine™ 
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SLIPGUIDE • SCAN COMBIFLOOR - MATT

 VERSION MATT 2 SLIPSTEG 
 Den matta versionen av Scan Combifl oor ger inte en lika blank yta som de andra versionerna, 
men minskar däremot dammsamlingar.

Steg 1. 
Slipa betongytan med Bauta Dubbel Grön tills du avlägsnat det översta lagret på betongen och 
fått fram så mycket synlig sten som du vill och kan. Dammsug därefter ytan noggrant.

Impregnera betongytan med SC-Proof™ enligt följande:
A: Rengör ytan. Temperaturen på ytan ska överstiga +5°C.
B: Applicera en täckande fi lm, ca 0,1-0,2 liter per kvm med en låntrycksspruta.
C: Låt härda några timmar.
D: När ytan är helt torr, upprepa steg B
E: Vänta cirka 2-4 timmar innan du går vidare till nästa slipsteg.

Steg 2. 
Använd Bauta Dubbel Vit noggrant för att slipa bort repor. Dammsug därefter ytan ordentligt.

Impregnera betongytan med SC-Shine™ enligt följande:
A: Rengör ytan.
B: Arbeta in SC-Shine™ i golvytan i ett tunt lager med en mikrofi berduk, cirka 0,02 liter per kvm.
C: Vänta tills ytan är helt torr innan du går vidare till nästa steg. Absorberingstiden är cirka 20 min 
beroende på temperatur och luftfuktighet.

Sätt på ScanPad Dancer nr. 3 Gul på din rena slipmaskin eller en höghastighetsmaskin och polera 
ytan.

Impregnera betongytan en gång till med SC-Shine™ enligt följande:
A: Rengör ytan.
B: Arbeta in SC-Shine™ i golvytan i ett tunt lager med en mikrofi berduk, cirka 0,02 liter per kvm.
C: Vänta tills ytan är helt torr innan du går vidare till nästa steg. Absorberingstiden är cirka 20 min 
beroende på temperatur och luftfuktighet.

Sätt på ScanPad Dancer nr. 4 Grön på din rena slipmaskin eller en höghastighetsmaskin och 
polera ytan.

Golvet är nu klart att användas.

Om du under de första 7 dagarna håller golvet torrt och efter det använder ScanPad Dancer 
nr. 4 Grön med din skurmaskin kommer golvet att hålla sig blankt och fi nt. Du tillsätter endast 
vatten när du använder ScanPad Dancer för underhåll av golvet. Inget rengöringsmedel behöver 
tillsättas.
  

  592543    BAUTA Double Green S 

  592563    BAUTA Double White S 

ScanPad Dancer Yellow ScanPad Dancer Green

  594010    SC-Proof™ 

  594009    SC-Shine™ 
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SLIPGUIDE • SCAN COMBIFLOOR - GRANIT, MARMOR OCH SANDSTEN

 SLIPNING AV GRANIT, MARMOR 
OCH SANDSTEN 
 Steg 1. 
Om du behöver börja med att slipa ner ytan för att få bort djupa repor i stenen börjar du 
med att slipa med Bauta Dubbel Vit. Detta är ett mediumhårt verktyg med mycket fi nkorniga 
diamanter. Det fungerar fi nt att både torr och våtslipa med detta verktyg. Vid slipning av granit 
rekommenderar vi att använda vatten, eller minst fukta ytan.

Steg 2. 
Efter steg 1 rekommenderar vi att slipa med Bauta Dubbel Gul. Detta för att eliminera risken för 
eventuella sliprosor efter Bauta Dubbel Vit. Det fungerar fi nt att slipa både vått och torrt med 
Bauta Dubbel Gul. Använd alltid vatten vid slipning av granit.

Steg 3./ Steg 1. 
Fortsätt med WOD Grå. Om slipning inte är nödvändig börjar du direkt med WOD Grå, som då 
blir ditt första steg. WOD Grå är ett unikt verktyg som gör både våt och torrpolering möjlig. När 
du polerar granit rekommenderar vi att alltid använda vatten, eller minst fuktar ytan.

Steg 3./ Steg 2. 
Fortsätt med WOD Svart.

Steg 3./ Steg 3. 
Fortsätt med WOD Blå.

Steg 3./ Steg 4. 
Fortsätt med WOD Röd.

Steg 3./ Steg 5. 
Fortsätt med WOD Vit.

Steg 3./ Steg 6. 
Fortsätt med WOD Gul.

Steg 3./ Steg 7. 
Fortsätt med WOD Grön.

Impregnera betongytan med SC-Shine enligt följande:
A: Rengör ytan.
B: Arbeta in SC-Shine™ i golvytan i ett tunt lager med en mikrofi berduk, cirka 0,02 liter per kvm.
C: Vänta tills ytan är helt torr innan du går vidare till nästa steg. Absorberingstiden är cirka 20 min 
beroende på temperatur och luftfuktighet.

Sätt på ScanPad Dancer nr. 3 Gul på din rena slipmaskin eller en höghastighetsmaskin och polera 
ytan.

Impregnera betongytan en gång till med SC-Shine™ enligt följande:
A: Rengör ytan.
B: Arbeta in SC-Shine™ i golvytan i ett tunt lager med en mikrofi berduk, cirka 0,02 liter per kvm.
C: Vänta tills ytan är helt torr innan du går vidare till nästa steg. Absorberingstiden är cirka 20 min 
beroende på temperatur och luftfuktighet.

Sätt på ScanPad Dancer nr. 4 Grön på din rena slipmaskin eller en höghastighetsmaskin och 
polera ytan.

Golvet är nu klart att användas.
  

  593521    WOD POLISHING 

DISC 240mm #50 GRÅ 

  593523    WOD POLISHING 

DISC 240mm #200 BLÅ 

  593525    WOD POLISHING 

DISC 240mm #800 VIT 

  593527    WOD POLISHING 

DISC 240mm #3000 GRÖN 

  593522    WOD POLISHING 

DISC 240mm #100 SVART 

  593524    WOD POLISHING 

DISC 240mm #400 RÖD 

  593526    WOD POLISHING 

DISC 240mm #1500 GUL 

  592563    BAUTA Double White S   592573    BAUTA Double Yellow S 

ScanPad Dancer Yellow ScanPad Dancer Green

  594009    SC-Shine™ 
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SLIPGUIDE • SCAN COMBIFLOOR - BROAR, GARAGE OCH PARKERINGSDÄCK

 SLIPNING AV BROAR, GARAGE OCH 
PARKERINGSDÄCK 
 För slipning av broar, garage och parkeringsdäck lämpar sig en av våra större slipmaskiner, 
som ScanCombifl ex 650 upp till ScanCombifl ex 1000 RC. För bäst och snabbast resultat 
rekommenderar vi en av våra maskiner som har radiostyrning.

Steg 1. 
Ta bort det gamla ytskiktet och slipa fram en ren betongyta med Twin Tiger, Tiger Guld eller 
Piranah.

Steg 2. 
Om du behöver få bort grova repor efter användandet av Tigerverktyget kan du göra det med 
hjälp av Bauta Dubbel Svart.

  592513    BAUTA Double Black S 

SLIPNING AV TRÄBROAR
Steg 1. 
Ta bort det gamla ytskiktet och jobba fram en ren träyta med verktyget Riv med Klo.

Steg 2. 
Om du behöver få bort grova repor efter användningen av Riv med Klo kan du göra det med 
hjälp av Riv Grov eller Riv Medium.
  

  592086    Twin Tiger   592080    Tiger Gold 

  592043    Piranah 
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SLIPGUIDE • SCAN COMBIFLOOR - TRÄGOLV

 SLIPNING TRÄGOLV 
 För slipning av trä och parkettgolv rekommenderar vi vår Scanmaskin 18.

Slipning av trägolv.
Följ nedanstående steg för att få ett optimalt resultat, glöm inte att dammsuga golvet ordentligt 
mellan de olika stegen:

Steg 1. 
Om du behöver avlägsna gammal golvbeläggning bör du använda verktyget Riv med Klo.

Steg 2. 
För grovslipning, utjämning och gamla trägolv rekommenderar vi verktygen Riv Grov. Detta gör 
du även om du behöver avlägsna färg eller lack. Resultatet blir ett utjämnat och rent trägolv.

Steg 3. 
Om du följt tidigare steg rekommenderar vi dig att använda verktyget Riv Medium innan du 
fortsätter till nästa steg.

Steg 4./ Steg 1. 
Om du redan har ett jämt golv utan någon beläggning är detta ditt första steg. Sätt på 
kardborrefästena och mellankudden, fäst därefter sandpappret. Inled med sandpapper #24 eller 
#40, det är alltid bäst att börja med ett fi nkornigt sandpapper för att optimera slipprocessen.

Steg 4./ Steg 2. 
Fortsätt och slipa med sandpapper #60.

Steg 4./ Steg 3. 
Fortsätt med sandpapper #100.

Steg 4./ Steg 4. 
Fortsätt med sandpapper #120.

Den slipade ytan är nu klar för impregnering med olja eller lack.
   SANDPAPPER 

 Våra sandpapper fi nns i storlekarna: 
#16, #24, #36, #40, #60, #80, #100, #120. 
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SLIPGUIDE • SCAN COMBIFLOOR - PARKETTGOLV

 SLIPNING PARKETTGOLV 
 Steg 1. 
Om du behöver avlägsna någon typ av lack från parkettgolvet kan du göra det snabbt och enkelt 
med verktygen Riv Medium eller Riv Fin.

Om du har ett laminatgolv bör du istället endast använda sandpapper.

Steg 2./ Steg 1. När du avlägsnat eventuell beläggning fortsätter du med sandpapper. Om du 
har ett golv utan beläggning blir detta ditt första steg. Kom ihåg att dammsuga noggrant mellan 
slipstegen.

Sätt på kardborrefästena och mellankudden innan du fäster sandpappret. Vi rekommenderar 
att du inleder med sandpapper #24 eller #40. Det är alltid bäst att börja med ett fi nkornigt 
sandpapper för att spara in på stegen i slipprocessen. 

Steg 2./ Steg 2. Fortsätt med sandpapper #60.

Steg 2./ Steg 3. Fortsätt med sandpapper #100.

Steg 2./ Steg 4. Fortsätt med sandpapper #120.

Den slipade ytan är nu klar för impregnering med olja eller lack.
  

 SANDPAPPER 
 Våra sandpapper fi nns i storlekarna: 
#16, #24, #36, #40, #60, #80, #100, #120. 
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