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MUUT KONEET • PINTAJYRSIMET

  220000    SÄHKÖTOIMINEN HIERTOKONE 
 Sähkötoiminen hiertokone hartsipohjaisten 
lattiapinnoitteiden tasoittamiseksi luonnollisella tai värillisellä 
kvartsihiekalla. Pakkauksen sisältö: Kone, säätökahva, 1 
hiertolautanen (halkaisija 500 mm), 20 hiertoterää (asennettu), 
sekä hiertolautasen kiinnitysavain. 

TEKNISET TIEDOT 
 Tekniset tiedot
Moottorin teho: 0,2 kW
Jännite: 230 V 1~ / 110 V 1~
Nopeus: 0-170/min
Paino: 14 kg (31 lbs)
Käyttöleveys: 475 mm (18,7in) 

  210000    AKKUTOIMINEN HIERTOKONE 
 Akkutoiminen hiertokone hartsipohjaisten lattiapinnoitteiden 
tasoittamiseksi luonnollisella tai värillisellä kvartsihiekalla.

Pakkauksen sisältö: Kone, säätökahva, 1 hiertolautanen 
(halkaisija 500 mm), 20 hiertoterää (asennettu), sekä 
hiertolautasen kiinnitysavain. Pakkaukseen kuuluu myös 3 
akkuvyötä akuilla sekä kaksi laturia. 

TEKNISET TIEDOT 
 Tekniset tiedot
Moottorin teho: 0,2 kW
Jännite, akku: 24 V
Jännite, akkulaturi: 230 V 1~ / 110 V 1~
Nopeus: 0-170/min
Paino: 14 kg (31 lbs)
Käyttöleveys: 475 mm (18,7 in) 

HIERTOTERÄT
Valittavana on usempi vaihtoehto hierrettävän materiaalin mukaan.

  230004   VALKOINEN FLEX
Perinteiselle hiertomassa menetelmälle jossa hiekka ja epoksi on sekoitettu 
ennalta ja levitetty lattiaan esim. vetolaatikon tai säätölastan avulla. Toimii 
myös kompakti menetelmään jos valkoisen terän taakse asennetaan metalliset 
kompakti terät.

  230001   STANDARD (TERÄS)
Perinteiselle hiertomassa menetelmälle jossa hiekka ja epoksi on sekoitettu 
ennalta ja levitetty lattiaan esim. vetolaatikon tai säätölastan avulla.
 

  230003   NATUR
Erityisesti isompirakeisille (2-3mm, 3-4mm, 4-6mm) raekivi ja rustiikkilattioille.

  230002   HARMAA MUOVI
Kompakti menetelmälle jossa hiekka sirotellaan kuivana märän epoksimassan 
päälle ja tämän jälkeen hierretään.
 

  230000   KOMPAKTI (TERÄS)
Kompakti menetelmälle jossa hiekka sirotellaan kuivana märän epoksimassan 
päälle ja tämän jälkeen hierretään. Metalliterät ovat hieman nopeampia 
kuin muoviset, mutta myös hieman äänekkäämmät. Hierretyssä pinnassa voi 
esiintyä vähäistä piirtoa.

2 www.scanmaskin.com www.scanmaskin.com 39



SISÄLTÖ
Koneet

 - Hiomakoneet 4
 - DSP (näyttö) 10
 - Propaanimallit 11
 - Teollisuusimurit 14

Työkalut 
 - Päällysteen irrotustyökalut 16
 - Hiontatyökalut 18
 - Kiillotus 24
 - Kyllästys ja kovetus 27

Hiontaopas
 - Poisto- ja esivalmistelutyöt 30
 - Scan Combifloor - standardi 31
 - Scan Combifloor - keski 32
 - Scan Combifloor - eksklusiivinen 33
 - Scan Combifloor - matta 34
 - Graniitin, marmorin ja hiekkakiven hionta 35
 - Sillat, autotallit ja pysäköintihallit 36
 - Puusillat 37

Muut koneet
 - Tasoituskoneet 38
 - Pintajyrsimet 39

www.scanmaskin.com 3



 SCAN COMBIFLEX 330 
 Scan Combifl ex 330 (SC 330) sisältää kaksi konetta yhdessä. SC 330 -koneessa on 
yksittäinen 330 mm (13 in) hiomalaikka, joka sopii hyvin pienien alueiden hiomiseen, 
vaikeiden pinnoitteiden poistamiseen sekä yleiseen pinnan valmistelemiseen. SC 330 
voidaan asettaa myös yksilaikkaiseksi reunakoneeksi säätämällä hiomapäätä kahteen eri 
suuntaan. Tämä ainutkertainen järjestelmä mahdollistaa SC 330 -koneen kallistamisen 
reunaa kohti, jolloin reunat voidaan hioa erittäin siististi ja tehokkaasti. Tämä tekee SC 330 
-koneesta yhden parhaimmista ratkaisuista reunojen hiomiseen ja kiillottamiseen, sillä 
käsikäyttöisten hiomakoneiden käyttö ei ole enää tarpeen.

SC 330 -koneen 330 mm:n laikka voidaan varustaa 3, 6 tai 9 metallisella tai muovisidotulla 
timanttityökalulla. Tämän ansiosta kone voi hioa tarvittaessa tehokkaammin (3 teräpalaa), 
tai hioa pehmeitä pintoja jakamalla painon tasaisesti ja käyttämällä useampaa terää 
(9 teräpalaa). SC 330 -koneessa voidaan myös käyttää hiomapaperia ja ScanPad-
ylläpitolaikkaa, mikä tekee siitä yhden markkinoiden monipuolisimmista koneista.

SC 330 voidaan erottaa helposti kahteen osaan helppoa ja kätevää kuljetusta varten, se on 
erinomainen valinta rajoitettuihin tiloihin. 

TEKNISET TIEDOT 

1-vaihe
Saatavilla kaksi versiota: 110-120 V, 20 A tai 
220-240 V, 10 A
Jännite: 110-120 V 1~ tai 220-240 V 1~ 
Moottorin teho: 1,5 kW
Virta: 20 A tai 10 A Taajuus: 60 Hz tai 50 Hz
Nopeus: 750/min tai 600/min 
Hiomalaikka: 1 x 330 mm 
Hiomaleveys: 330 mm 
Paino: 65 kg 
Muuta: CE-merkintä 

3-vaihe
Jännite: 380-480 V 3~ 
Moottorin teho: 4 kW
Virta: 16 A
Taajuus: 50-60 Hz
Nopeus: 1430/min
Hiomalaikka: 1 x 330 mm
Hiomaleveys: 330 mm 
Paino: 65 kg
Muuta: CE-merkintä 

1-vaihe 
Saatavilla kaksi versiota: 110-120 V, maks. 1
5 A tai 220-240 V, 10 A Jännite: 110-120 V 1~ 
tai 220-240 V 1~ Moottorin teho: 1,1 kW tai 
1,5 kW Virta: 15 A tai 10 A Taajuus: 50-60 Hz 
Nopeus: 150-400/min tai 250-750/min 
Hiomalaikka: 1 x 330 mm 
Hiomaleveys: 330 mm 
Paino: 70 kg 
Muuta: CE-merkintä 

3-vaihe
Jännite: 380-480 V 3~ 
Moottorin teho: 4 kW
Virta: 16 A
Taajuus: 50-60 Hz
Nopeus: 250-1500/min
Hiomalaikka: 1 x 330 mm
Hiomaleveys: 330 mm 
Paino: 70 kg
Muuta: CE-merkintä

 SCANMASKIN 18 
 Scanmaskin 18 -koneella voit hioa ja viimeistellä kovapuulattiat nopeasti ja 
helposti. Se sopii niin vanhan, maalatun kuin uuden puupinnan työstämiseen. 
Scanmaskin 18 -koneella voit viimeistellä kovapuulattiat sekä hioa pinnan 
tasaiseksi. Scanmaskin 18 -konetta voidaan käyttää sekä kovapuu- että 
parkettilattioilla.

Scanmaskin 18 hioo erittäin läheltä seinää, jolloin reunat voidaan hioa 
äärimmäisen siististi ja tehokkaasti. Jos jalkalistat poistetaan ennen hiomista, 
käsikäyttöistä hiomakonetta ei enää tarvita.

Scanmaskin 18 voidaan erottaa helposti kahteen osaan helppoa ja kätevää 
kuljetusta varten, se on erinomainen valinta rajoitettuihin tiloihin. 

KONEET

TEKNISET TIEDOT 

Saatavilla kaksi versiota 
Moottorin teho: 1,1 kW tai 2,2 kW
Virta: 15 Amp tai 12 Amp.
Jännite: 110-102  V 1~ or  220-240 V 1~
Taajuus: 50-60 Hz
Paino:  95 kg (grind unit 65 kg + handle 30 kg)
Hiomaleveys: 450 mm
Nopeus: 200-500/min or 300-750/min
Hiomalaikat: 3 x 150 mm
Muuta: CE-merkki
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KONEET

 SCAN COMBIFLEX 450 
 Scan Combifl ex 450 (SC 450) on monipuolinen hiomakone, joka 
sopii betonipintojen tehokkaaseen hiontaan ja hienohiontaan. 
Betonin ja luonnonkiven hiomisen sekä betonin ja sementtimosaiikin 
kuivakiillotuksen lisäksi SC 450 sopii erinomaisesti kevyiden 
pinnoitteiden poistamiseen. SC 450 -konetta voidaan käyttää 
myös kovapuulattioiden hiomiseen ja viimeistelemiseen. Erilaisten 
saatavilla olevien varusteiden ansiosta SC 450 -konetta voidaan 
käyttää lähes kaikissa käyttökohteissa.

SC 450 sopii täydellisesti vuokrausyrityksille ja pienimmille 
saneerausyrityksille. Sen käyttö on joustavaa ja helppoa. SC 450 on 
ensimmäinen lattiahiomakoneiden uuden sukupolven koneista, joka 
yhdistää pienen työleveyden suureen tehoon. Se sopii täydellisesti 
kevyiden pinnoitteiden poistamiseen ja rakennuksien saneerauksiin.

SC 450 on erittäin helppo käyttää asuinrakennuksissa sekä 
pienimmissä liikerakennuksissa. Vaikka SC 450 painaa vain 90 kg 
(198 lbs), se sisältää erittäin tukevan teräsrakenteen. Patentoitu 
jousiteräksestä valmistettu fl ex-jousitusjärjestelmämme vähentää 
tärinää ja mahdollistaa epätasaisten pintojen helpon hiomisen.

SC 450 voidaan erottaa helposti kahteen osaan helppoa ja kätevää 
kuljetusta varten, se on erinomainen valinta rajoitettuihin tiloihin. 

TEKNISET TIEDOT 

 Saatavilla kaksi versiota
Moottorin teho: 1,5 kW (2 hP)
110-120 V, 20 A tai 220-240 V, 10 A
Jännite: 110-120 V 1~ tai 220-240 V 1~ 
Moottorin teho: 1,5 kW
Virta: 20 A tai 10 A 
Taajuus: 60 Hz tai 50 Hz
Nopeus: 875/min tai 750/min 
Hiomalaikka: 3 x 150 mm 
Hiomaleveys: 450 mm 
Paino: 90 kg 
Muuta: CE-merkintä 

 SCAN COMBIFLEX 450 NS 
 Scan Combifl ex 450 NS (SC 450 NS) on ensimmäinen 
lattiahiomakoneiden uuden sukupolven koneista, joka 
yhdistää työleveyden suureen tehoon. Se sopii täydellisesti 
vuokrausyrityksille ja pienimmille saneerausyrityksille. Betonin 
ja luonnonkiven hiomisen lisäksi SC 450 NS sopii täydellisesti 
rakennuksien uudistamiseen ja pinnoitteiden poistamiseen 
(esim. maali, mattojen jäämät sekä kevyet pinnoitteet). 
Erilaisten saatavilla olevien varusteiden ansiosta SC 450 NS 
-konetta voidaan käyttää lähes kaikissa käyttökohteissa.

SC 450 NS on erittäin helppo käyttää asuinrakennuksissa sekä 
pienimmissä liikerakennuksissa. SC 450 NS -koneen nopeutta 
voidaan säätää, mikä on oleellisen tärkeää joissakin hioma- ja 
kiillotustehtävissä sekä pinnoitteen poistamisessa. Vaikka 
SC 450 NS painaa vain 125 kg (276 lbs), se sisältää erittäin 
tukevan teräsrakenteen. Patentoitu jousiteräksestä valmistettu 
fl ex-jousitusjärjestelmämme vähentää tärinää ja mahdollistaa 
epätasaisten pintojen helpon hiomisen.

SC 450 NS sisältää lisäksi vakiona integroidun vesisäiliön 
märkähiomista varten, jolloin ulkoinen vesilähde ei ole enää 
tarpeen. 

TEKNISET TIEDOT 

 Moottorin teho: 2,2 kW (3 hP)
Jännite: : 230 V 1~
Virta: 12 Amp
Taajuus: 50 Hz / 60 Hz
Nopeus: 500-1050/min
Hiomalaikat: 3 x 150 mm (3 x 5,9 in)
Hiomaleveys: 450 mm (17,7in)
Paino: 125 kg (276 lbs)
Vesisäiliö: 18 litraa 
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KONEET

 SCAN COMBIFLEX 500 i 
 Scan Combifl ex 500 i (SC 500 I) on erittäin tehokas hiomakone 
betonipintojen hiomiseen ja erinomainen valinta maali- ja 
pinnoitepintojen poistamiseen. Keskikokoinen 500 mm (20 
in) työleveys mahdollistaa erittäin tehokkaan hiomisen, joka 
sopii täydellisesti vaikeasti poistettavien pinnoitteiden ja 
päällysteiden poistamiseen. SC 500 i on erittäin luotettava ja 
se vaatii minimaalista ylläpitoa, jolloin käyttökulut ovat erittäin 
alhaiset. Laajalla varustevalikoimalla SC 500 i on äärimmäisen 
monipuolinen eri käyttötarkoituksiin.

SC 500 i on tukeva ja vakaa kone, jonka pölyltä suojaan 
koteloitu voimansiirto on toteutettu hammashihnan sekä 
planeettavaihteiston yhdistelmällä. Tämä mahdollistaa 
hiomisen suurilla laikkanopeuksilla ja suuremmalla 
hiomapään paineella, mikä parantaa tuottoisuutta. SC 500 
i sisältää 100 % teräsrakenteen ja se käyttää patentoitua 
fl ex-jousitusjärjestelmäämme tärinän vähentämiseksi ja 
tasaisempaa käyttöä varten epätasaisilla pinnoilla. 

TEKNISET TIEDOT 

Moottorin teho: 4 kW
Virta: 16 Amp.
Jännite: 400 V 3~
Taajuus: 50-60 Hz
Paino:  150 kg
Hiomaleveys: 500 mm
Nopeus: 950/min
Hiomalaikat: 3 x 150 mm
Muuta: CE-merkki.

 SCAN COMBIFLEX 500 PD 
 Scan Combifl ex 500 PD (SC 500 PD) on täydellinen hiomakone 
ammattimaisiin hiomis- sekä kiillotustehtäviin. Tämä erittäin 
monipuolinen kone sopii eri käyttötarkoituksiin. Se on ihanteellinen 
kone betonin, sementtimosaiikin ja erilaisten luonnonkivien hiomiseen 
ja kiillottamiseen. Kone on lisäksi erittäin tehokas ratkaisu pintojen 
poistamiseen ja lattian valmistelemiseen. Se on täydellinen maali- 
ja pinnoitepintojen poistamiseen. Keskikokoinen 500 mm (20 in) 
hiomisen peittoalue mahdollistaa erittäin tehokkaan hiomisen, joka 
sopii täydellisesti vaikeasti poistettavien pinnoitteiden ja päällysteiden 
poistamiseen.

SC 500 PD käyttää patentoitua planetaarista järjestelmää kolmen 
pään ohjaamiseen. Tämä patentoitu järjestelmä muodostuu pölyltä 
suojaan koteloidusta rakenteesta jossa voimansiirto on toteutettu 
hammashihnan sekä planeettavaihteiston yhdistelmällä. Tämä 
mahdollistaa hiomisen suurilla laikkanopeuksilla ja suuremmalla 
hiomapään paineella, mikä parantaa tuottoisuutta. SC 500 PD on 
tukeva ja vakaa kone, joka sisältää 100 % teräsrakenteen ja se käyttää 
patentoitua fl ex-jousitusjärjestelmäämme tärinän vähentämiseksi 
ja tasaisempaa käyttöä varten epätasaisilla pinnoilla. SC 500 PD on 
erittäin luotettava ja se vaatii minimaalista ylläpitoa, jolloin käyttökulut 
ovat erittäin alhaiset.

SC 500 PD sisältää lisäksi vakiona integroidun vesisäiliön märkähiomista 
varten, jolloin ulkoinen vesilähde ei ole enää tarpeen. 

TEKNISET TIEDOT 

Vakio
Jännite: 380-480 V 3~
Moottorin teho: 4 kW
Virta: 30 A
Taajuus: 50-60 Hz
Nopeus: 250-1150/min 
Hiomalaikka: 3 x 150 mm 
Hiomaleveys: 500 mm 
Paino: 160 kg
Vesitankki: 18 litraa
Muuta: CE-merkintä 

1-vaihe
Jännite: 220-240 V 1~
Moottorin teho: 4 kW
Virta: 30 A
Taajuus: 50-60 Hz
Nopeus: 250-1150/min
Hiomalaikka: 3 x 150 mm
Hiomaleveys: 500 mm 
Paino: 160 kg 
Vesitankki: 18 litraa
Muuta: CE-merkintä 
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KONEET

 SCAN COMBIFLEX 650 
 Scan Combifl ex 650 (SC 650) on tukeva ja vakaa teräksestä 
valmistettu kone, joka on suunniteltu kaupallisiin 
käyttötarkoituksiin. SC 650 käyttää patentoitua planetaarista 
järjestelmää kolmen hiomapään ohjaamiseen. Tämä 
patentoitu järjestelmä käyttää kaksipuolista hammaspyörän 
hihnaa sekä hammaskehää vastapäivään pyörivän ja erittäin 
kestävän ja helposti ylläpidettävän planeettapyörästön 
luomiseksi. Vastapäivään pyörivä hiomapää parantaa myös 
käyttömukavuutta ja mahdollistaa koneen helpon käyttämisen 
minimaalisella voimalla.

SC 650 -koneen hiomaleveys on 650 mm (26 in) ja se sopii 
täydellisesti käytettäväksi sekä asuin- että liikerakennuksissa.

SC 650 tarjoaa kaksi eri vaihtoehtoa märkähiomiseen. Se 
sisältää vakiona letkuliitännän, jonka avulla käyttäjä voi liittää 
vesiletkun vedensyöttöä varten. Valinnaisena SC 650 on 
saatavilla integroidulla vesisäiliöllä, jolloin ulkoinen vesiletku 
ei ole enää tarpeen. Tämä on erityisen kätevää silloin, kun 
vesilähdettä ei ole käytettävissä ja märkähiominen on tarpeen. 

TEKNISET TIEDOT 

Vakio
Jännite: 220-240 V 1~
Moottorin teho: 7,5 kW
Virta: 16 A
Taajuus: 50-60 Hz
Nopeus: 350-1100/min 
Hiomalaikka: 3 x 210 mm 
Hiomaleveys: 650 mm 
Paino: 320 kg
Muuta: CE-merkintä 

1-vaihe
Jännite: 220-240 V 1~
Moottorin teho: 4 kW
Virta: 16 A/ 30 A
Taajuus: 50-60 Hz
Nopeus: 350-900/min
Hiomalaikka: 3 x 210 mm
Hiomaleveys: 650 mm 
Paino: 320 kg 
Muuta: CE-merkintä

 SCAN COMBIFLEX 700 RC 
 Scan Combifl ex 700 RC (SC 700 RC) on tukeva ja vakaa teräksestä 
valmistettu kone, joka on suunniteltu suurta tuotantoa varten sekä 
pienille että suurille alueille. Hiomisen 700 mm (28 in) peittoalue 
sopii täydellisesti liiketiloihin, joissa pieni koko on tärkeää. SC 700 RC 
sisältää kolme hiomapäätä, jotka pyörivät vastapäivään parempaa 
tehokkuutta ja tasaista käyttöä varten. Tämän ansiosta koneen hiomis- 
ja kiillotusnopeus on suurempi ja sivuvääntö minimaalinen. SC 700 RC 
koneen ainutkertainen toiminto on Bluetooth-radio-ohjausjärjestelmä, 
jonka avulla hallitaan liikettä ja hiomisnopeutta. Tukeva ja raskaaseen 
käyttöön tarkoitettu kauko-ohjausyksikkö mahdollistaa koneen siirtämisen 
kaikkiin suuntiin ja sen tarkan ohjaamisen kapeissa tiloissa. Ergonominen 
radio-ohjausjärjestelmä on erityisen hyödyllinen, sillä se parantaa 
käyttömukavuutta säilyttäen samalla erinomaisen tuntuman hiontaan.

SC 700 RC sisältää myös koneeseen integroidun vara-akkujärjestelmän. 
Akkutoimisten pyörien ansiosta koneen käsittely on helppoa sitä siirtäessä.

SC 700 RC tarjoaa kaksi eri valintaa märkähiomiseen. Se sisältää 
vakiona vesiventtiilin syöttöaukon, jonka avulla käyttäjä voi liittää 
vesiletkun päävedensyöttöä varten. Valinnaisena SC 700 RC on saatavilla 
integroidulla vesisäiliöllä, jolloin ulkoinen vesiletku ei ole enää tarpeen. 

TEKNISET TIEDOT 

Vakio
Jännite: 380-480 V 3~
Moottorin teho: 7,5 kW
Virta: 16 A
Taajuus: 50-60 Hz
Nopeus: 250-950/min 
Hiomalaikka: 3 x 240 mm 
Hiomaleveys: 700 mm 
Paino: 470 kg
Radiotaajuus: Bluetooth-akku
Kaukosäädin: Li-ion-akku
Muuta: CE-merkintä 

Vaihtoehto
Jännite: 380-480 V 3~
Moottorin teho: 11 kW
Virta: 32 A
Taajuus: 50-60 Hz
Nopeus: 500-1100/min
Hiomalaikka: 3 x 240 mm
Hiomaleveys: 700 mm 
Paino: 470 kg 
Radiotaajuus: Bluetooth-akku
Kaukosäädin: Li-ion-akku
Muuta: CE-merkintä

KAUKO-
OHJAUS
KAUKO-
OHJAUS
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KONEET

 SCAN COMBIFLEX 800 
 Scan Combifl ex 800 (SC 800) on tukeva ja vakaa teräksestä valmistettu 
kone, joka on suunni- teltu suurta tuotantoa varten suurille alueille. 
SC 800 tarjoaa 800 mm (32 in) työleveyden ja sen paino on 380 kg 
(838 lbs), se sopii täten täydellisesti urakointiin. SC 800 sisältää kolme 
hiomapäätä, jotka pyörivät vastapäivään parempaa tehokkuutta 
ja tasaista käyttöä varten. Tämän ansiosta koneen hiomis- ja 
kiillotusnopeus on suurempi sekä sivuvääntö ja käyttäjään kohdistuva 
rasitus minimaalinen. Ergonominen muotoilu vähentää lisäksi tärinää ja 
parantaa tuloksien yhtenäisyyttä minimaalisella rasituksella.

SC 800 käyttää myös erittäin suurta hiomapäiden ja rummun 
välityssuhdetta, jolloin hiomapäät pyörivät erittäin nopeasti. SC 800 
tuottaa tämän ansiosta erinomaiset kiillotustulokset ja se parantaa 
hiomispäiden tehokkuutta.

SC 800 tarjoaa lisäksi kaksi eri valintaa märkähiomiseen. Se sisältää 
vakiona vesiventtiilin syöttöaukon, jonka avulla käyttäjä voi liittää 
vesiletkun päävedensyöttöä varten. Valinnaisena SC 800 on saatavilla 
integroidulla vesisäiliöllä, jolloin ulkoinen vesiletku ei ole enää tarpeen. 

TEKNISET TIEDOT 

Vakio
Jännite: 380-480 V 3~
Moottorin teho: 11 kW
Virta: 32 A
Taajuus: 50-60 Hz
Nopeus: 500-1400/min 
Hiomalaikka: 3 x 240 mm 
Hiomaleveys: 800 mm 
Paino: 380 kg
Muuta: CE-merkintä 

Vaihtoehto
Jännite: 220-240 V 3~
Moottorin teho: 7,5 kW
Virta: 32 A
Taajuus: 50-60 Hz
Nopeus: 500-900/min
Hiomalaikka: 3 x 240 mm
Hiomaleveys: 800 mm 
Paino: 380 kg 
Muuta: CE-merkintä

 SCAN COMBIFLEX 800 RC 
 Scan Combifl ex 800 RC (SC 800 RC) on tukeva ja vakaa kokonaan 
teräksestä valmistettu kone, joka on suunniteltu sekä pienten että 
todella suurten pintojen käsittelyyn. 800 mm leveä peittoalue sopii 
täydellisesti suuriin liiketiloihin, joissa vaaditaan suurta tuottoisuutta. 
Radio-ohjauksen ansiota kädensija voidaan laskea alas, joten kone 
mahtuu hyvin pieniinkin tiloihin. SC 800 RC on varustettu patentoidulla 
vetojärjestelmällä, joka mahdollistaa vakaan ja tasaisen hiomisen.

SC 800 RC sisältää kolme hiomapäätä, jotka pyörivät vastapäivään 
vaihteistokotelon suhteen. Tämän ansiosta SC 800 RC hioo ja kiillottaa 
lattiapinnan suuremmalla nopeudella ja pienemmillä sivuliikkeillä, 
joten kone pysyy helposti käyttäjän hallinnassa.

Koneen tärkeimpiä etuja on ainutlaatuinen käyttäjäystävällinen 
Bluetooth-radio-ohjausjärjestelmä. Sen avulla käyttäjä voi 
yksinkertaisesti hallita hiomalaikkojen ja vetopyörän nopeuksia sekä 
katsoa tietoja näytöstä. Radio-ohjaus mahdollistaa koneen tarkan 
ohjaamisen ohjaussauvaa käyttäen haluttuun suuntaan ja halutulla 
nopeudella. Valittu nopeus voidaan asettaa etukäteen, joten tasainen 
nopeus voidaan säilyttää myös oheislaitteiden käsittelemiseen aikana.

Radio-ohjattu kone ei juurikaan rasita käyttäjää eikä aiheuta tärinää, 
ja samanaikaisesti hiontakapasiteetti neliömetreinä tunnissa kasvaa 
merkittävästi.
Koneeseen integroitu vara-akku vetomoottoreita varten helpottaa 
koneen käsittelyä siirtämisen ja kuormauksen yhteydessä. Akku 
latautuu automaattisesti, kun kone liitetään sähköverkkoon. 

TEKNISET TIEDOT 

 Jännite: 400 V 3~
Moottoriteho: 11 kW
Virta: 32 ampeeria
taajuus: 50–60 Hz
Nopeus: 500-1100 1/min
Hiomalaikat: 3 x 240 mm
Hiomapinta: 800 mm

Paino: 460 kg
Radio-ohjaus: Vakio
Radiotaajuus: 2,4 GHz 
(Bluetooth)
Kauko-ohjaimen paristot: NiHM
Muuta: CE-merkki 

KAUKO-
OHJAUS
KAUKO-
OHJAUS
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KONEET

 SCAN COMBIFLEX 1000 RC 
 Scan Combifl ex 1000RC (SC 1000 RC) on hiomakonevalikoimamme suurin malli. Se on tukeva ja erittäin vakaa kone, joka on valmistettu kokonaan teräksestä ja 
suunniteltu urakointiin. Hiomisen 1000 mm (40in) peittoalue sopii täydellisesti suuriin liiketiloihin, joissa vaaditaan suurta tuottoisuutta.

SC 1000 RC sisältää kuusi hiomalaikkaa, jotka pyörivät vastakkaiseen suuntaan pyörivässä suuressa rummussa. Kuuden hiomispään ainutkertaisten sijaintien ansiosta 
konetta voidaan käyttää myös nelilevyisellä kokoonpanolla. Tämä mahdollistaa suuremman pään paineen koneella hiottaessa ja se on erittäin hyödyllinen ominaisuus 
esimerkiksi kovia lattioita kiillotettaessa.

SC 1000 RC -koneen tärkeimpiä etuja on ainutkertainen Bluetooth-radio-ohjausjärjestelmä, jonka avulla hallitaan liikettä ja hiomisnopeutta. Tukeva ja raskaaseen 
käyttöön tarkoitettu kauko-ohjausyksikkö mahdollistaa koneen siirtämisen kaikkiin suuntiin ja sen tarkan ohjaamisen kapeissa tiloissa. Ergonominen radio-
ohjausjärjestelmä on erityisen hyödyllinen, sillä se parantaa käyttömukavuutta säilyttäen samalla erinomaisen tuntuman hiontaan.

SC 1000 RC sisältää myös koneeseen integroidun vara-akun. Akkutoimisten pyörien ansiosta koneen käsittely on helppoa sitä siirtäessä. SC 1000 RC tarjoaa lisäksi 
kaksi eri valintaa märkähiomiseen. Se sisältää vakiona vesiventtiilin syöttöaukon, jonka avulla käyttäjä voi liittää vesiletkun päävedensyöttöä varten. Valinnaisena SC 
1000 RC on saatavilla integroidulla vesisäiliöllä, jolloin ulkoinen vesiletku ei ole enää tarpeen. 

TEKNISET TIEDOT 

 Moottorin teho: 15 kW (30 hP) 
Jännite: 400 V 3~
Virta: 32 Amp
Taajuus: 50 Hz / 60 Hz
Nopeus: 300-950/min

Hiomalaikat: 6 x 240 mm (6 x 9,4 in)
Hiomaleveys: 1000 mm (40in)
Paino: 700 kg (1543 lbs)
Radio-ohjattu: Vakio, 24 V
Radiotaajuus: 2,4 GHz (Bluetooth)

Akut, kauko-ohjaus: NiHM
Vesiventtiilin syöttöaukko: Vakio
Vesisäiliö: Valinnainen lisävaruste 

KAUKO-
OHJAUS
KAUKO-
OHJAUS
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KONEET • DSP

 SCAN COMBIFLEX 800 DSP 
 Scan Combifl ex 800 DSP on ihanteellinen apuvälinen jokaiselle käyttäjälle. 
Kone ohjaa sinua koko hiontaprosessin ajan ohjauspaneeliin asennetun 
tietokoneen avulla. 

Antureiden ja opastuksen avulla käyttäjä saa palautetta ja varoituksia siitä, 
kun työkalu on kulunut joko osittain tai kokonaan. Anturit mittaavat jatkuvasti 
työkalujen kulumista ja paksuutta, jotta käyttäjä voi optimoida kulumisen ja 
säästää materiaalia jopa 25 %, mikä on toteutunut DSP-malliin vaihtamisen 
jälkeen.

Scan Combifl ex 800 DSP (SC 800 DSP) on tukeva ja vakaa teräksestä 
valmistettu kone, joka on tarkoitettu liiketiloja varten. SC 800 DSP käyttää 
patentoitua vetojärjestelmää kolmen hiomapään ohjaamiseen. Koneistossa 
käytetään korkealaatuisia komponentteja kuten kaksipuolista kiilahihnaa 
yhdessä hammaskehän kanssa. Komponentit on valittu huolellisesti 
varmistamaan korkea käyttömukavuus ja laatu. 

TEKNISET TIEDOT 

 Vakio
Jännite: 400 V 3~
Moottoriteho: 11 kW
Virta: 32 ampeeria
taajuus: 50–60 Hz
Nopeus: 500-1100 1/min
Hiomalaikat: 3 x 240 mm
Hiomapinta: 800 mm
Paino: 380 kg
Muuta: CE-merkki

Vaihtoehtoisesti
Jännite: 230 V 3~
Moottoriteho: 7,5 kW
Virta: 32 ampeeria
taajuus: 50–60 Hz
Nopeus: 500-850 1/min
Hiomalaikat: 3 x 240 mm
Hiomapinta: 800 mm
Paino: 380 kg
Muuta: CE-merkki 

 SCAN COMBIFLEX 650 DSP 
 Scan Combifl ex 650 DSP on ihanteellinen apuvälinen jokaiselle käyttäjälle. 
Kone ohjaa sinua koko hiontaprosessin ajan ohjauspaneeliin asennetun 
tietokoneen avulla. 

Antureiden ja opastuksen avulla käyttäjä saa palautetta ja varoituksia siitä, 
kun työkalu on kulunut joko osittain tai kokonaan. Anturit mittaavat jatkuvasti 
työkalujen kulumista ja paksuutta, jotta käyttäjä voi optimoida kulumisen ja 
säästää materiaalia jopa 25 %, mikä on toteutunut DSP-malliin vaihtamisen 
jälkeen.

Scan Combifl ex 650 DSP (SC 650 DSP) on tukeva ja vakaa teräksestä 
valmistettu kone, joka on tarkoitettu pienempiä koneita edellyttäviä 
liiketiloja varten. SC 650 DSP käyttää patentoitua vetojärjestelmää 
kolmen hiomapään ohjaamiseen. Koneistossa käytetään korkealaatuisia 
komponentteja kuten kaksipuolista kiilahihnaa yhdessä hammaskehän 
kanssa. Komponentit on valittu huolellisesti varmistamaan korkea 
käyttömukavuus ja laatu. 

TEKNISET TIEDOT 

 Vakio
Jännite: 400 V 3~
Moottoriteho: 7,5 kW
Virta: 16 ampeeria
taajuus: 50–60 Hz
Nopeus: 350-1100 1/min
Hiomalaikat: 3 x 210 mm
Hiomapinta: 650 mm
Paino: 320 kg
Muuta: CE-merkki

1-vaihe
Jännite: 230 V 1~
Moottoriteho: 4 kW
Virta: 16/30 ampeeria
taajuus: 50–60 Hz
Nopeus: 350-900 1/min
Hiomalaikat: 3 x 210 mm
Hiomapinta: 650 mm
Paino: 320 kg
Muuta: CE-merkki 
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KONEET • PROPAANIMALLIT

 SCAN COMBIFLEX 800 PROPANE 
 Scan Combifl ex 800 Propane (SC 800 Propane) on tukeva ja vakaa kone, 
joka on suunniteltu toimimaan 100 %:sti nestekaasulla. Se ei vaadi täten 
ulkoista virtalähdettä. SC 800 Propane sopii erinomaisesti ulkokäyttöön, kun 
virtalähteitä on rajoitetusti. Painon ja tehon ansiosta SC 800 Propane -kone 
on suuritehoinen ja tehokas kone, joka sopii mihin tahansa käyttökohteeseen.

Ergonomisen muotoilun ansiosta koneen hiomis- ja kiillotusnopeus on 
suurempi sekä sivuvääntö ja käyttäjään kohdistuva rasitus minimaalinen. 
Ergonominen muotoilu vähentää lisäksi tärinää ja parantaa tuloksien 
yhtenäisyyttä minimaalisella rasituksella. 

TEKNISET TIEDOT 

 Eurooppa
Moottori: Kawasaki FX752 
Moottorin teho: 18,5 kW
Propaanitankki: P11
Nopeus: 600-960/min 
Hiomalaikka: 3 x 240 mm 
Hiomaleveys: 800 mm 
Paino: 440 kg
Vesitankki: 22 litraa
Muuta: CE-merkintä 

USA
Moottori: Kawasaki FX752 
Moottorin teho: 18,5 kW
Propaanitankki: 9 kg
Nopeus: 600-960/min
Hiomalaikka: 3 x 240 mm
Hiomaleveys: 800 mm 
Paino: 440 kg
Vesitankki: 22 litraa
Muuta: CE-merkintä

 SCAN COMBIFLEX 650 PROPANE 
 Scan Combifl ex 650 PROPANE (SC 650 PROPANE) on tukeva ja vakaa kone, 
joka ei vaadi ulkoista virtalähdettä. Se toimii täysin nestekaasulla ja sopii 
joustavuutensa ansiosta moniin käyttökohteisiin.

Scan Combifl ex 650 PROPANE on täydellinen kone ahtaisiin ulkotiloihin tai 
sellaisin kohteisiin, joissa ei ole saatavilla sähkövirtaa, mutta se soveltuu yhtä 
hyvin myös tuuletettuihin sisätiloihin. Painonsa ja moottoritehonsa ansiosta 
SC 650 PROPANE on voimakas ja tehokas työkone.

Ergonominen muotoilu vähentää lisäksi tärinää ja käyttäjän rasitusvammoja 
sekä mahdollistaa hiomisen ja kiillottamisen suurilla nopeuksilla. SC 650 
PROPANE on suunniteltu myös tehokkuuden ja tasaisen laadun vaatimuksiin. 
Hiontaleveys 650 mm varmistaa sen, että SC 650 PROPANE sopii täydellisesti 
kotinurkkien pienempiin töihin kuten myös suurempiin tehtäviin liiketiloissa. 

TEKNISET TIEDOT 

 Eurooppa
Moottori: Kawasaki FX603
Moottoriteho: 13,2 kW
Propaanisäiliö: P11
Nopeus: 600–960 1/min
Hiomalaikat: 3 x 210 mm
Hiomapinta: 650 mm
Paino: 382 kg
Vesisäiliöllä: 22 litraa 
Muuta: CE-merkki

Yhdysvallat
Moottori: Kawasaki FX603
Moottoriteho: 13,2 kW
Propaanisäiliö: 9 kg
Nopeus: 600–960 1/min
Hiomalaikat: 3 x 210 mm
Hiomapinta: 650 mm
Paino: 382 kg
Vesisäiliöllä: 22 litraa
Muuta: CE-merkki 

www.scanmaskin.com 11



 SCANMASKIN 32
Scan Machine 32 on suunniteltu käyttäjää ajatellen. Tämä näkyy ergonomisen kahvan 
muotoilussa, koneen helppokäyttöisyydessä, ja kehittyneissä ominaisuuksissa, 
jotka mahdollistavat reaaliaikaisen palautteen käyttäjälle. Koneessa on valetut 
seoskomponentit ja kelluva suojus, se on suunniteltu kestämään vuosia sekä 
takaamaan pölyttömän toiminnan. Scanmaskin 32 on varustettu uudella työkalupäällä, 
joka mahdollistaa paremman tasapainon ja työkalutuen sekä uudella sähkökaapilla, 
jossa on parannettu jäähdytysjärjestelmä, suljettu jäähdytysjärjestelmä, joka suojaa 
sähkökomponentteja lämmöltä ja pölyltä. 370 mm pyörät ja pikalukitus helpottavat 
koneen manuaalista käyttöä ja ohjausta. 
Koska käyttäjä voi olla tuottavampi  työmaalla ja vähentää korjaamiseen ja huoltoon 
käytettävää aikaa, Scanmaskin 32 auttaa tehostamaan liiketoimintaasi - tämä on sitä 
todellista ohituskaistalla hiomista. 

TEKNISET TIEDOT 
Jännite: 220-240 V 3~ / 400-480 V 3~
Moottorin teho: 15 kW
Virta: 32 A
Taajuus: 50-60 Hz
Nopeus: 230-825/min
Hiomalaikka: 3 x 300 mm
Hiomaleveys: 800 mm 
Paino: 630 kg
Vesitankki: 20 litraa
Muuta: CE-merkintä
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 SCANMASKIN 32 PROPANE
Scan Machine 32 on suunniteltu käyttäjää ajatellen. Tämä näkyy ergonomisen kahvan 
muotoilussa, koneen helppokäyttöisyydessä, ja kehittyneissä ominaisuuksissa, 
jotka mahdollistavat reaaliaikaisen palautteen käyttäjälle. Koneessa on valetut 
seoskomponentit ja kelluva suojus, se on suunniteltu kestämään vuosia sekä takaamaan 
pölyttömän toiminnan. Scanmaskin 32 on varustettu uudella työkalupäällä, joka 
mahdollistaa paremman tasapainon ja työkalutuen sekä uudella sähkökaapilla, 
jossa on parannettu jäähdytysjärjestelmä, suljettu jäähdytysjärjestelmä, joka suojaa 
sähkökomponentteja lämmöltä ja pölyltä. 370 mm pyörät ja pikalukitus helpottavat 
koneen manuaalista käyttöä ja ohjausta. Koska käyttäjä voi olla tuottavampi  työmaalla 
ja vähentää korjaamiseen ja huoltoon käytettävää aikaa, Scanmaskin 32 auttaa 
tehostamaan liiketoimintaasi - tämä on sitä todellista ohituskaistalla hiomista. 

Scan Machine 32 on suunniteltu käyttäjää ajatellen. Tämä näkyy ergonomisen kahvan 
muotoilussa, koneen helppokäyttöisyydessä, ja kehittyneissä ominaisuuksissa, 
jotka mahdollistavat reaaliaikaisen palautteen käyttäjälle. Koneessa on valetut 
seoskomponentit ja kelluva suojus, se on suunniteltu kestämään vuosia sekä takaamaan 
pölyttömän toiminnan. Scanmaskin 32 on varustettu uudella työkalupäällä, joka 
mahdollistaa paremman tasapainon ja työkalutuen sekä uudella sähkökaapilla, 
jossa on parannettu jäähdytysjärjestelmä, suljettu jäähdytysjärjestelmä, joka suojaa 
sähkökomponentteja lämmöltä ja pölyltä. 370 mm pyörät ja pikalukitus helpottavat 
koneen manuaalista käyttöä ja ohjausta. Koska käyttäjä voi olla tuottavampi  työmaalla 
ja vähentää korjaamiseen ja huoltoon käytettävää aikaa, Scanmaskin 32 auttaa 
tehostamaan liiketoimintaasi - tämä on sitä todellista ohituskaistalla hiomista. 

TEKNISET TIEDOT 
Moottori: Kawasaki FX752 
Moottorin teho: 18,5 kW
Propaanitankki: 9 kg
Vesitankki: 20 litraa
Nopeus: 300-575/min 
Hiomalaikka: 3 x 300 mm 
Hiomaleveys: 800 mm 
Paino: 600 kg
Vesitankki: 20 litraa
Muuta: CE-merkintä

MACHINES
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MASKINER • TEOLLISUUSIMURIT

SCAN DUST 2900
Scan Dust 2900 (SD 2900) -pölynkerääjä on erinomainen valinta kaikkiin pienimpiin 
hiomakoneisiimme (Scanmaskin 18, Scan Combiflex 330, Scan Combiflex 450, Scan Combiflex 
450 NS, Scan Combiflex 500 i ja Scan Combiflex 500 PD). Monipuolinen ja tehokas SD 2900 
-pölynkerääjä tunnetaan sen erinomaisesta luotettavuudesta ja suuresta suorituskyvystä. 
Ainutkertainen lieriömäinen muotoilu toimii esierottajana, jolloin raskaat hiukkaset erotetaan 
hienopölystä. Tällöin raskaat hiukkaset putoavat sykloonin pohjalle jo ennen suodattimia. Tämä 
pidentää suodattimen käyttöikää ja parantaa imutehoa. 
 
SD 2900 -koneessa on tehokas Jet-Pulse-järjestelmä, joka pitää suodattimet puhtaina 
pulssijärjestelmällä. SD 2900 käyttää sukkasuodattimia, jotka voidaan pestä helposti 
suodattimen käyttöiän pidentämiseksi. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös patruuna mallista 
karkeasudatinta. Tämä onkin suositeltavampi suodatin esim. puupölylle. Pääsuodatinkotelo 
voidaan vaihtaa helposti suodatinpatruunoihin sopivaksi. SD 2900 sisältää lisäksi kaksi HEPA 13 
-suodatinta. 
 
SD 2900 käyttää myös Longopac-pussitusjärjestelmää, joka tekee pölyn käsittelystä erittäin 
helppoa ja tehokasta. Longopac-järjestelmän ansiosta pöly kerätään kestävään muovipussiin, 
joka voidaan hävittää helposti välttäen kosketusta pölyyn.

SCAN DUST 3600       
Scan Dust 3600 on monipuolinen imuri jossa on viety 230V yksivaiheisen imurin 
kapasiteetti äärimmilleen. Imuri on myös rakenteeltaan huomattavasti kilpailevia 
valovirta imureita järeämmin toteutettu. Ajatuksena on ollut luoda imuri joka 
soveltuu täydellisesti Scanmaskin 500 hiomakoneen kanssa käytettäväksi. Imurissa 
on kuitenkin kapasiteettia jopa 650 luokan hiomakoneiden kanssa käytettäväksi. 
Imurin kestävät ja puhkeamattomat renkaat eivät jätä jälkiä lattiaan. Imuri on 
toteutettu kolmella moottorilla. Jokaisella moottorilla on oma käynnistyskytkin. 
Näin voidaan sekä hallita käynnistyksen muodostamaa kulutuspiikkiä, sekä 
tarvittaessa rajoittaa imurin käyttämää virtaa jos sulakkeet eivät täydellä teholla 
tahdo kestää. 
 
Imurissa on myös Jet-Pulse suodattimien ravistus järjestelmä, jonka avulla on 
helppo pitää suodattimet toimintakuntoisina. Tämän lisäksi kone on varustettu 
Hepa suodattimilla (H13), jotka pitävät huolen siitä että imurista ulos puhaltava 
ilma ei sisällä haitallisia hiukkasia. Imuroitavan materiaalin pussitukseen koneessa 
käytetään ns. Longopac pussia. Longopac on 20m pitkä sukka joka istuu kasettina 
koneessa kiinni ja josta saadaan noin 25 pölytöntä pussinvaihtoa per sukka.

TEKNISET TIEDOT 
Jännite: 230 V 1~
Moottorin teho: 3,6 Kw
Virta: 16 Amp.
Maksimi-ilmavirtaus: 560 m3/h
Maksimi-imu: 300 mbar
Letku: 10m x Ø50mm
Inlet: Ø50mm
Pääsuodatin: Polyester 3.6 m2  99.5%
Mikrosuodatin: 2.7 m2 (3×0.9 m2) 
99.95%

Äänitaso:  85 dB(A)
Mitat: 970x580x1370 mm
Paino: 90 kg
Taajuus: 50 Hz/ 60 Hz
Suodattimen puhdistus: Semi-
Automatic Jetpuls

TEKNISET TIEDOT 
 
Jännite: 220-240 V 3~ / 100 V 1~
Moottorin teho: 2,8 kW
Virta: 10 A
Taajuus: 50 Hz / 60 Hz
Maks. ilmavirtaus: 420 m3/h
Maks. imu: 230 mbar
Lattiasuulake: 450 mm
Äänitaso: 65 dB (A)
Hepa-suodatin: H13
Suodattimen puhdistus: puoliautomaattinen
Koko: 56x80x130 cm
Kuljetustila: 112 cm 
Paino: 30 kg
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MASKINER • TEOLLISUUSIMURIT

 SCAN DUST 8000  /
 SCAN DUST 6000 SEPARATOR 
Scan Dust 8000 on uusin lisäys teollisuusimureiden valikoimaamme. SD 8000 on malliston tehokkain imuri, 
ja soveltuu käytettäväksi Scanmaskin 650 ja suurempien hiomakoneiden kanssa. Imurin suunnittelussa on 
otettu huomioon nimenomaan kivipölyn erottelukyky. Suuren suodatinpintaalan takia koneen imukyky 
onkin todella hyvä. ScanDust 8000 on varmatoiminen ja helppo käyttää. Kone on varustettu automaattisella 
vaiheenkäännöllä, mikä helpottaa suuresti koneen käyttöä vaihtelevissa työmaa olosuhteissa.

Imurissa on myös Jet-Pulse suodattimien ravistus järjestelmä, jonka avulla on helppo pitää suodattimet 
toimintakuntoisina. Tämän lisäksi kone on varustettu Hepa suodattimilla (H13), jotka pitävät huolen siitä 
että imurista ulos puhaltava ilma ei sisällä haitallisia hiukkasia. Jotta käyttö olisi mahdollisimman helppoa, 
koneessa on järjestelmä joka ilmoittaa käyttäjälle kun suodattimet on syytä ravistaa. Imuroitavan materiaalin 
pussitukseen koneessa käytetään ns. Longopac pussia. Longopac on 20m pitkä sukka joka istuu kasettina 
koneessa kiinni ja josta saadaan noin 25 pölytöntä pussinvaihtoa per sukka. SD 8000 on varustettu kestävillä ja 
puhkeamattomilla renkailla, jotka eivät myöskään jätä jälkiä lattiaan. Lisäksi etupyörissä on helposti käytettävät 
lukot joilla kone saadaan pysymään paikallaan tukevammin esim. epätasaisella alustalla.

TEKNISET TIEDOT 
Jännite: 400 V 3~
Moottorin teho: 5,5 kW
Virta: 16 A
Maks. ilmavirtaus: 530 m3/h
Maks. imu: 300 mbar
Letku: 10 m x Ø 76mm / 10 m x Ø 50mm
Tuloaukko: Ø 76mm
Pääsuodatin: 

Suodatinpussi 2.1 m2 99.5%
Mikrosuodatin: 3.4 m2 (2×1.7 m2) 99.95%
Äänitaso: 74 dB (A)
Koko: 1120x735x1600 mm
Paino: 215 kg
Taajuus: 50 Hz / 60 Hz
Suodattimen puhdistus: puoliautomaattinen Jetpuls
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TYÖKALUT • IRROTUSTYÖKALUT

  592086    TWIN TIGER 
Twin Tiger on erittäin tehokas timanttityökalu
paksujen, korkeintaan 7 mm (0,28in) 
pinnoitteiden
poistamiseksi kovilta pinnoilta. 

 9 kpl / pakkaus 

  592370    RAZORBACK SILVER 
 Razorback Silver on erittäin tehokas 
timanttityökalu ohuempien, korkeintaan 3 
mm (0,12 in) pinnoitteiden poistamiseksi 
betonipinnoilta.
Sitä voidaan esimerkiksi käyttää maalin, 
hiutalelattian, liimajäämien ja mattojäämien
poistamiseen. Razorback-työkalu poistaa 
pinnoitteen ja hioo samalla pinnan. 

 9 kpl / pakkaus 

  592080    TIGER GOLD 
 Tiger Gold on tehokas timanttityökalu, joka on 
suunniteltu korkeintaan 7 mm (0,28 in) paksujen 
pinnoitteiden poistamiseen. ’ jos haluat keventää 
työkalun lattiaan kohdistamaa painetta,, voit 
yhdistää Tiger Gold -työkalun esimerkiksi Bauta 
Double Musta tai Sininen -työkaluun. 

 9 kpl / pakkaus 

  592013    TIGER SILVER 
 Tiger Silver on tehokas timanttityökalu, joka on 
suunniteltu korkeintaan 4 mm (0,16 in) paksujen 
pinnoitteiden poistamiseen. ’ jos haluat keventää 
työkalun lattiaan kohdistamaa painetta,, voit 
yhdistää Tiger Silver -työkalun esimerkiksi Bauta 
Double Musta tai Sininen -työkaluun. 

 9 kpl / pakkaus 

  100500    BETONIN TESTIPAKKAUS 
 Helpota työkalun valintaa Mohsin kovuuden 
testipakkauksella. Pehmeät timanttityökalut eivät 
sovi kovinkaan hyvin pehmeään betoniin, eivätkä 
kovat timanttityökalut kovaan betoniin. Betonin 
testipakkauksella voit määrittää betonipinnan 
kovuuden ja täten helpottaa työkalun valintaa. 
Tämä auttaa parantamaan tuottoisuutta ja 
vähentämään terän kulumista. 

  592081    TIGER GOLD MK 
 Tiger Gold MK on tehokas timanttityökalu, 
joka on suunniteltu enintään 7 mm paksujen 
pinnoitteiden poistamiseen. Tiger Gold 
MK voidaan yhdistää edullisesti muihin 
hiontatyökaluihin, kuten SCXXX Musta tai 
Sininen, mikäli halutaan vähentää pintaan 
kohdistuvaa painetta ja/tai toteuttaa hionta 
samalla kertaa kuin poistetaan pinnoitetta. Tämä 
työkalu sopii parhaiten suuriin koneisiimme SC 
650 ... SC 1000 RC. 

 9 kpl / pakkaus 
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TYÖKALUT • IRROTUSTYÖKALUT

  521100    BUSH HAMMER 
 Jos haluat luoda erittäin karhean pinnan 
hiomakoneella (kone SC 650 tai SC 800), 
voit käyttää karhennusvasaraa. Voit verrata 
karhennusvasaran tulosta pintaan, jossa on 
käytetty jyrsintä tai sinkopuhdistuskonetta. 

 9 kpl / pakkaus 

  592043    PIRANHA 
 Piranha on erittäin tehokas timanttityökalu 
ohuempien, korkeintaan 3 mm (0,12 in) 
pinnoitteiden poistamiseksi betonipinnoilta. 
Sitä voidaan esimerkiksi käyttää maalin, 
hiutalelattian, liimajäämien ja mattojäämien 
poistamiseen. Piranha poistaa pinnoitteen 
betoni- tai kivipinnasta, pinnoitteen alla olevan 
pinnan vaurioituminen minimoidaan. Huomaa, 
että huokoiset ja pehmeät betonilattiat voivat 
vahingoittaa työkalua. 

 9 kpl / pakkaus 

  592078    BAUTA CRUSH 
 BAUTA CRUSH on timanttiterä suurilla PCD-
lastuilla. Erittäin tehokas ja agressiivinen terä 
pinnoitteiden poistoon. Toimii myös betonin 
rouhintaan jopa 10mm saakka. 

 9 kpl / pakkaus 

  592380    SINGLE ROUNDON TIGER 
  
Single Round On -hiomaterällä hiot edullisesti 
ja tehokkaasti. Single-mallilla voit lisätä 
hiomapainetta, mikä sopii erinomaisesti pienille 
koneillemme. Se on myös erinomainen työkalu 
vuokraustoimintaan. 
9 kpl / pakkaus

   592378   SINGLE ROUNDON CRUSH 
  
Single Round On -hiomaterällä hiot edullisesti 
ja tehokkaasti. Single-mallilla voit lisätä 
hiomapainetta, mikä sopii erinomaisesti pienille 
koneillemme. Se on myös erinomainen työkalu 
vuokraustoimintaan. 
9 kpl / pakkaus  
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TYÖKALUT • HIONTATYÖKALUT

 BAUTA DOUBLE GREEN #60/80 
 Tämä työkalu tuottaa hienon ja tasaisen pinnan. 
Bauta Double Vihreä sopii täydellisesti hiomiseen 
ennen lakkausta tai ennen muiden suojaavien 
pinta-aineiden käyttämistä. Bauta Double 
Vihreä -terää käytetään myös Scan Combifl oor 
-kiillotusjärjestelmämme ensimmäisessä 
vaiheessa kiiltävien betonilattioiden 
saavuttamiseksi. 

 BAUTA DOUBLE BLUE #30/40 
 Tämä työkalu sopii hienohiontaan ennen
lattian ohutta maalausta tai lakkausta. Ei jätä syviä 
naarmuja. 

 BAUTA DOUBLE BROWN #20/25 
 Tämä on keskikarhea timanttityökalu. 
Keskikarheaan hiomiseen ennen paksumpaa 
pinnoietta. 

 BAUTA DOUBLE SILVER #8/11 
 Tämä työkalu sisältää erittäin karkeat timantit 
pinnan hiomiseen ja sen puhdistamiseksi 
sementtiliimasta tai pinnoitteesta. 

 BAUTA DOUBLE 
 Bauta Double on ensiluokkainen 

timanttityökalusarja. Bauta Double 
-hiomatyökalut ovat erittäin tehokkaita 

ja korkealaatuisia, ja niistä on tarjolla 
laaja valikoima karkeuksia ja sideaineen 

kovuuksia. 

 BAUTA DOUBLE BLACK #14/16 
 Tämä työkalu sisältää karkeat timantit karkeaan 
hiomiseen. Tämä työkalu on hyödyllinen 
käytettäväksi ennen pinnan päällystämistä 
tasoitteella, kuumakoveyyuvalla päällysteellä jne. 
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TYÖKALUT • HIONTATYÖKALUT

 BAUTA DOUBLE WHITE #150 
 Tämä työkalu tuottaa erittäin hienon ja tasaisen 
pinnan. Se sopii täydellisesti betoniin, sekä 
märkänä että kuivana luonnonkiveen. Bauta 
Double Valkoinen -terää käytetään usein Scan 
Combifl oor -kiillotusjärjestelmämme toisessa 
vaiheessa. 

 BAUTA DOUBLE YELLOW #200 
 Tätä työkalua käytetään, kun haluat 
lisätä hiomisvaiheen Scan Combifl oor 
-järjestelmäämme muovisidottujen 
kiillotustyökalujen käyttöiän pidentämiseksi. 
Bauta Double Keltainen sopii erinomaisesti sekä 
märän että kuivan luonnonkiven hiomiseen. 

 BAUTA DOUBLE RED #100/120 
 Tätä työkalua voidaan käyttää betonin hiomiseen, 
sekä märkään että kuivaan luonnonkiveen. 
Sitä voidaan myös käyttää ylimääräisessä Scan 
Combifl oor -kiillotusjärjestelmän vaiheessa. Tämä 
pidentää käsittelyn jälkeen käytettyjen työkalujen 
käyttöikää. 

 BAUTA DOUBLE 
SCSSSS: Erikoistyökalut

SCSSS: Äärimmäisen pehmeä työkalu betoniin, jonka pinta kiiltävän kova

SCSS: Erittäin pehmeä työkalu erittäin kovaan betoniin

SCS: Pehmeä työkalu kovaan betoniin

SCM: Keskikova työkalu kovan betonin aggressiiviseen hiontaan

SCL: Kova työkalu normaalikovaan betoniin (pidempi käyttöikä)

SCX: Erittäin kova työkalu pehmeään betoniin ja täyteaineiden jäämäkohtiin

SCXX: Valtavan kova työkalu sateen vaurioittamaan betoniin ja epätasaisiin 
betonipintoihin

SCXXX: Äärimmäisen kova työkalu vasta valettuun betoniin

SCXXXX: Erikoistyökalut

KOVUUSINDEKSI
Jokaisesta karkeudesta on lisäksi useita eri kovuuksia

www.scanmaskin.com 19



TYÖKALUT • HIONTATYÖKALUT

 ROUNDON BLACK #14/16 
 Tämä karkeat timanttijyvät omaava työkalu sopii 
karkeaan hiontaan. Sopiva työkalu ennen pinnan 
päällystämistä tasoitteella, epoksilla jne. 

 592306  SCSS  9 kpl / pakkaus 
 592300  SCS  9 kpl / pakkaus 
 592301  SCM  9 kpl / pakkaus 
 592302  SCX  9 kpl / pakkaus 
 592303  SCXX   9 kpl / pakkaus 

 ROUNDON 
 RoundOn on erinomainen ja edullinen 
hiomaterä, jonka käyttöikä on entistä 

pitempi. 3-osainen muoto lisää pinta-alaa 
nopeampaa hiomista varten ja pyöreä 

muoto minimoi työkalu- ja konevauriot, jos 
niillä osutaan lattiassa oleviin esteisiin.

Muita etuja:
• Kätevät värikoodit karkeuden helppoa 

tunnistusta varten
• Korkealaatuiset segmentit Ranskasta

• Suuri timanttimäärä
• Ensiluokkaiset sidokset erityisistä 

metalliseoksista maksimaalista 
tuottoisuutta varten

• ScanOn-järjestelmä pikakiinnityksellä 
“15 sekunnin käyttöönottoa” varten
• Soveltuu KAIKKIIN Scan Combifl ex 

-hiomakoneisiin 

 ROUNDON BLUE #30/40 
 Tämä työkalu sopii hienohiontaan ennen maali- 
tai ohuita lakkapinnoitetta. 

 592316  SCSS  9 kpl / pakkaus 
 592310  SCS  9 kpl / pakkaus 
 592311  SCM  9 kpl / pakkaus 
 592312  SCX  9 kpl / pakkaus  
 592313  SCXX   9 kpl / pakkaus 

 ROUNDON WHITE #150 
 Tämä työkalu tuottaa erittäin hienon ja tasaisen 
pinnan. 

 592336  SCSS  9 kpl / pakkaus 
 592330  SCS  9 kpl / pakkaus 
 592331  SCM  9 kpl / pakkaus 
 592332  SCX  9 kpl / pakkaus  
 592333  SCXX   9 kpl / pakkaus  

 ROUNDON GREEN #60/80 
 Tämä työkalu tuottaa erittäin hienon ja tasaisen 
pinnan. RoundOn Vihreä sopii täydellisesti pinnan 
käsittelyyn ennen lakkausta tai ennen muiden 
suojaavien pinta-aineiden käyttämistä. 

 592326  SCSS  9 kpl / pakkaus 
 592320  SCS  9 kpl / pakkaus 
 592321  SCM  9 kpl / pakkaus 
 592322  SCX  9 kpl / pakkaus  
 592323  SCXX  9 kpl / pakkaus   
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TYÖKALUT • HIONTATYÖKALUT

 SINGLE ROUNDON WHITE #150 
 Single RoundOn teristä karkeudeltaan hienoin. 
Tuottaa erittäin sileän ja naarmuttoman pinnan. 

  592763   SCS  9 kpl / pakkaus 
  592764    SCM   9 kpl / pakkaus 
 592766   SCX   9 kpl / pakkaus
 592767   SCXX  9 kpl / pakkaus

 SINGLE ROUNDON BLUE #30/40 
 Sininen on keskikarkea terä joka sopii hyvin 
kovien ja tiiviiden pintojen karkeahiontaan. 
Hiontajäljessä voi nähdä vain hyvin hienoja 
naarmuja. 

  592733   SCS  9 kpl / pakkaus 
  592734    SCM   9 kpl / pakkaus 
  592736    SCX   9 kpl / pakkaus 
  592737    SCXX   9 kpl / pakkaus 

 SINGLE ROUNDON GREEN #60/80 
 Vihreällä terällä saadaan aikaseksi sileä mutta 
matta pinta esimerkiksi maalattavalle lattialle. 
Hiontanaarmut eivät paista läpi oheusta 
pinnoitteesta. 

  592743   SCS  9 kpl / pakkaus 
  592744   SCM  9 kpl / pakkaus  
 592746  SCX  9 kpl / pakkaus
 592747  SCXX  9 kpl / pakkaus

 SINGLE 
ROUNDON 

 Single RoundOn -hiomaterällä hiot 
edullisesti ja tehokkaasti. Single-version 

avulla voit kasvattaa hiomapään painetta, 
mikä sopii erinomaisesti pienempiin 

koneisiimme. Se on myös erinomainen 
työkalu vuokraustoimintaan. 

 SINGLE ROUNDON BLACK #14/16 
 Tämä karkeat timanttijyvät omaava työkalu sopii 
karkeaan hiontaan. Sopiva työkalu ennen pinnan 
päällystämistä tasoitteella, epoksilla jne. 

  592713   SCS  9 kpl / pakkaus 
  592714    SCM   9 kpl / pakkaus 
  592716    SCX   9 kpl / pakkaus 
  592717    SCXX   9 kpl / pakkaus 

 SINGLE ROUNDON BROWN 
#20/25 
 Hieman mustaa terää hienompi vaihtoehto kun 
haetaan karkeuta mustan ja sinisen välistä. 

  592723   SCS  9 kpl / pakkaus 
  592724    SCM   9 kpl / pakkaus 
  592726    SCX   9 kpl / pakkaus 
  592727    SCXX   9 kpl / pakkaus 
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TYÖKALUT • HIONTATYÖKALUT

 ROUND RAP BLACK #14/16 
  
  592200   SCS  9 kpl / pakkaus 

 ROUND RAP GREEN #60/80 
  
  592220   SCS  9 kpl / pakkaus 

 ROUND RAP BLUE #30/40 
  
  592210   SCS  9 kpl / pakkaus 

 ROUND RAP WHITE #150 
  
  592230   SCS  9 kpl / pakkaus 

 ROUND RAP 
 Round Rap -timanttityökalu sopii erittäin 
kovien pintojen nopeaan leikkaamiseen. 

Erittäin pehmeä työkalu, jota voidaan 
käyttää erittäin kovaan betoniin ja 

betonilattioihin, joissa on kiiltävä kova pinta. 
Laadukkaiden timanttien ja ainutkertaisen 
sidosaineen ansiosta Round Rap tarjoaa 

kestävät tulokset tehokkaasti. 
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TYÖKALUT • HIONTATYÖKALUT

  592585    PINK EXPRESS 
 Pink Express on työkalu, jolla hiotaan nopeasti ja 
tehokkaasti kaikkein kovimmatkin pinnat. 

 9 kpl / pakkaus 

 PINK EXPRESS 

TERÄKSEN 
HIONTA

  592480    STEEL RIP 
  
Steel Rip auttaa poistamaan paksut pinnoitteet 
sekä teräslevyjen päällysteet. 
9 kpl / pakkau

  592419    STEEL GRIND 
 Steel Grind on työkalu, jota käytetään 
teräspintojen hiontaan. 

 9 kpl / pakkaus 

  592450    BIG BAUTA 
 BIG BAUTA on erityisesti teräkselle kehitetty 
työkalu ja toimii hyvin esimerkiksi laivankansien 
teräsnastojen hiontaan. BIG BAUTA sopii 
suuremmille koneillemme ja sen käyttöikä on 
äärimmäisen pitkä. 

 9 kpl / pakkaus 

  592470    STEEL RIP & GRIND 
 Steel Rip & Grind on suunniteltu erityisesti 
pinnoitteiden ja/tai karkean ruosteen 
poistamiseen teräspinnoista. 

 9 kpl / pakkaus 
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TYÖKALUT • KIILLOTUS

 RDC 
 Alkuperäinen työkalumme betonin ja 

sementtimosaiikin kiillottamiseen. RDC 
sopii parhaiten käytettäväksi hiomakoneilla 

SC 330, SC 450, SC 450NS, SC 500i ja SC 
500PD. 

  593030    RDC GREY  #50

   9 kpl / pakkaus 

  593033    RDC BLACK #100 

   9 kpl / pakkaus 

  593034    RDC BLUE  #200

   9 kpl / pakkaus 

  593037    RDC YELLOW #1500

   9 kpl / pakkaus 

  593036    RDC WHITE  #800

   9 kpl / pakkaus 

  593035    RDC RED  #400

   9 kpl / pakkaus 

  593038    RDC GREEN #3000 

   9 kpl / pakkaus 
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 RDC MAX 
 Tehokkain ja taloudellisin työkalumme 

betonin ja sementtimosaiikin 
kiillottamiseen. Erittäin kestävä 

kiillotustyökalu ensiluokkaisen kiiltäviä 
lopputuloksia varten. RDC Max on 

suunniteltu kuivakäyttöön, mutta soveltuu 
myös märkähiontaan. Sopii parhaiten 

seuraaviin hiomakoneisiin: 
SC 650, SC 700RC, SC 800 ja SC 1000RC. 

  593041    RDC MAX BLACK 

   9 kpl / pakkaus 

  593044    RDC MAX WHITE 

   9 kpl / pakkaus 

  593043    RDC MAX RED 

   9 kpl / pakkaus 

  593046    RDC MAX GREEN 

   9 kpl / pakkaus 

  593042    RDC MAX BLUE 

   9 kpl / pakkaus 

  593045    RDC MAX YELLOW 

   9 kpl / pakkaus 

 RDC MAX   593040    RDC MAX GREY 

   9 kpl / pakkaus 

TYÖKALUT • KIILLOTUS
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 WOD 
- WET OR DRY 

 WOD 
- WET OR DRY 
 WOD-levyt ovat ainutkertainen järjestelmä, jolla voit hioa ja kiillottaa uudet ja vanhat luonnonkivilattiat 
kiiltäviksi helpolla ja nopealla järjestelmällä. WOD-järjestelmän tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu 
KUIVAKÄYTTÖ ilman vettä. Samoilla WOD-levyillä voit myös hioa ja kiillottaa lattian MÄRKÄHIONTANA. 
WOD-levyt kiinnitetään ScanCombifl ex-hiomakoneeseen Velcro-tarralla, joka vaimentaa levyä edelleen. 
WOD-järjestelmä on yksinkertainen ja se kiillottaa hyvin kaikenlaiset luonnonkivilattiat.   

TYÖKALUT • KIILLOTUS

 LUTEUS 

 LUTEUS 
 Luteus on hybridilaikka 
joka toimii hyvin kuivana 
suoritettavaan kiillotukseen 
monilla eri lattiapinnoilla, 
kuten esimerkiksi betonilla ja 
tasoitteilla. Toimii hyvin myös 
terazzo- ja mosaiikkilattioiden 
kevyempään kunnostukseen. 
Laikkaa käytetään ainoastaan 
kuivahiontaan. Luteus on helppo 
kiinnittää, laikkoja löytyy monessa 
eri koossa ja karkeudessa kattaen 
Scanmaskin hiomakoneiden 
valikoiman. Hiomalaikan rakenne 
on hyvin joustava sekä kulutusta 
kestävä. 

 523501  LUTEUS POLISHING DISC 7”/180mm #50  3 kpl / sarja 

 523502  LUTEUS POLISHING DISC 7”/180mm #100  3 kpl / sarja 

 523503  LUTEUS POLISHING DISC 7”/180mm #200  3 kpl / sarja 

 523504  LUTEUS POLISHING DISC 7”/180mm #400  3 kpl / sarja 

 523505  LUTEUS POLISHING DISC 7”/180mm #800  3 kpl / sarja 

 523506  LUTEUS POLISHING DISC 7”/180mm #1500  3 kpl / sarja 

 523507  LUTEUS POLISHING DISC 7”/180mm #3000  3 kpl / sarja 

 523511  LUTEUS POLISHING DISC 8,5”/210mm #50  3 kpl / sarja 

 523512  LUTEUS POLISHING DISC 8,5”/210mm #100  3 kpl / sarja 

 523513  LUTEUS POLISHING DISC 8,5”/210mm #200  3 kpl / sarja 

 523514  LUTEUS POLISHING DISC 8,5”/210mm #400  3 kpl / sarja 

 523515  LUTEUS POLISHING DISC 8,5”/210mm #800  3 kpl / sarja 

 523516  LUTEUS POLISHING DISC 8,5”/210mm #1500  3 kpl / sarja 

 523517  LUTEUS POLISHING DISC 8,5”/210mm #3000  3 kpl / sarja 

 523521  LUTEUS POLISHING DISC 9,5”/240mm #50  3 kpl / sarja 

 523522  LUTEUS POLISHING DISC 9,5”/240mm #100  3 kpl / sarja 

 523523  LUTEUS POLISHING DISC 9,5”/240mm #200  3 kpl / sarja 

 523524  LUTEUS POLISHING DISC 9,5”/240mm #400  3 kpl / sarja 

 523525  LUTEUS POLISHING DISC 9,5”/240mm #800  3 kpl / sarja 

 523526  LUTEUS POLISHING DISC 9,5”/240mm #1500  3 kpl / sarja 

 523527  LUTEUS POLISHING DISC 9,5”/240mm #3000  3 kpl / sarja 
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Työkalut • KYLLÄSTYS JA KOVETUS

  594009    SC-SHINE™ 
 SC-ShineTM tarjoaa erittäin kiiltävän 
suojakerroksen, jolloin lattiat on suojattu 
tahroilta ja niiden ylläpito helpottuu sekä 
muuttuu muita päällysteitä halvemmaksi. Se 
luo myös pölysuojan. Näin saadan aikaiseksi 
hieno ja kiiltävä pinta joka voi korvata vahat ja 
akryylipitoiset tiivisteaineet. Vahaa muistuttavan 
tuloksen tuottama SC-ShineTM luo pinnan, 
joka vaatii huomattavasti vähemmän ylläpitoa 
vahapintaan verrattuna.

Miten käyttää SC-ShineTM -tuotetta:
1. Hio ohjeiden mukaisesti.
2. Puhdista pinta huolellisesti.
3. Levitä SC-ShineTM pintaan erittäin ohuena 
kerroksena, käytä noin 0,02 litraa m2 kohti.
4. Anna haihtua, kunnes pinta on kuivunut 
kokonaan. Kuivausaika: noin 20 minuuttia - 1 tunti 
lämpötilasta ja kosteustasosta riippuen. 

 5 litraa / pakkaus 

  594010    SC-PROOF™ 
 SC-ProofTM on tarkoitettu käytettäväksi 
sekä uudessa että vanhassa betonissa 
pinnan kyllästämiseksi ja kovettamiseksi. Sitä 
käytetään myös parempaan pölynhallintaan 
esimerkiksi varastoissa, teollisilla lattioilla ja 
pysäköintialueilla.
SC-ProofTM on käyttäjäystävällinen tuote, 
joka lisää betonipinnan kestävyyttä. Tuloksena 
helposti ylläpidettävä betonipinta, joka kestää 
hankauksen, hapon, tahrat ja pölyn. Se minimoi 
myös mustista kumipyöristä aiheutuvat jäljet. SC-
ProofTM on ympäristöystävällinen tuote, josta ei 
aiheudu päästöjä. Se ei myöskään ole syttyvää.

Miten käyttää SC-ProofTM -tuotetta:
1. Hio ohjeiden mukaisesti.
2. Puhdista pinta roskista, pölystä, maalista ja 
öljystä. Pinnan lämpötilan on oltava yli +5°C.
3. Kaada SC-ProofTM -ainetta runsaasti, noin 
0,1-0,2 litraa kerros/m2, pinnalle ja levitä tuote 
pehmeällä harjalla.
4. Anna haihtua muutaman tunnin, kunnes pinta 
on kuivunut kokonaan.
5. Kun pinta on kuivunut, toista tuotteen SC-
ProofTM-käsittely.
6. Pinnalla on mahdollista kävellä 2-4 tunnin 
kuluttua. Odota noin 48 tuntia, ennen kuin annat 
veden kertyä pinnalle. 

 10 litraa / pakkaus 

  594011    SC CLOSE 
SC-Close on täydellinen sidosaine betonilattian 
(ja terazzolattian) huokosten täyttämiseen. SC-
Closea voidaan käyttää eri tavoin, mutta parhaan 
tuloksen saa, kun lattiaa työstää seuraavalla 
menetelmällä: 

SC-Close ™: n käyttö:

1. Hio lattia Green-työkaluillamme, esimerkiksi 
BAUTA GREEN, ja imuroi sen jälkeen pinta 
huolellisesti.
2. Sekoita SC-Close hiomisprosessista 
jääneeseen betonipölyyn (pitäisi olla ”puhdasta” 
betonipölyä ilman jäämiä). On mahdollista 
käyttää myös sementtijauhetta betonipölyn 
sijasta. (Jos käytät sementtijauhetta, vaihdat 
25 kilon jauheen seoksissa yhden litran vettä 
SC-Close-aineeseen). Kun sekoitat SC-
Closea betonipölyyn, sekoitat sitä, kunnes 
saat melko helposti ”kelluvaa” lietettä. Käytä 
”kumisekoitinta” levittääksesi lattialle lietettä 
ohuen kerroksen verran, vain täyttääksesi 
huokoset. Anna kuivua n. 10-12 tuntia.
3. Hio lattia uudelleen Green-työkaluilla, BAUTA 
GREEN ja imuroi sen jälkeen pinta huolellisesti.
4. Sumuta SC-Proof pintaan ja anna sen kovettua 
10 tuntia ennen seuraavaa hionnan vaihetta.

10 litraa / kannu

 SCANPAD 
DANCERS 

 SCANPAD DANCERS 
 Tehokkaat ScanPad Dancer -laikat sopivat 
erinomaisesti lattioiden ylläpitämiseen. Voit 
helposti ylläpitää erilaisia lattioita, mukaan lukien 
teolliset lattiat, sementtimosaiikki-, luonnonkivi- 
ja muovilattiat.
ScanPad Dancers -tuotteita voidaan käyttää myös 
Scan Combifl oor -kiillotusjärjestelmän lopuksi.   
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HIONTAOPAS
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HIONTAOPAS • POISTO- JA ESIVALMISTELUTYÖT

 JOPA 7 MM (0,28 IN) PAKSUJEN 
VANHOJEN PINNOITTEIDEN 
POISTAMINEN 
 Suosittelemme käyttämään suurempia hiomakoneitamme Scan Combifl ex 650, Scan 
Combifl ex
700 RC, Scan Combifl ex 800 tai Scan Combifl ex 1000 RC näitä työkaluja käyttäessä.

Vaihe 1.
Vaihtoehto A. Twin Tiger
Vaihtoehto B. Tiger Gold

Vaihe 2.
Syvien naarmujen poistaminen Tiger-työkalun jäljiltä onnistuu tuotteella Bauta Double Black.  

 JOPA 4 MM (0,16 IN) PAKSUJEN 
VANHOJEN PINNOITTEIDEN 
POISTAMINEN 
 Suosittelemme käyttämään hiomakoneitamme Scan Combifl ex 330, SC 450, SC 450 NS, SC 
500 i tai SC 500 PD

Vaihe 1.
Vaihtoehto A. Tiger Silver
Vaihtoehto B. Piranha

Vaihe 2.
Syvien naarmujen poistaminen Tiger-työkalun jälkeen hoituu esimerkiksi Bauta Double Black 
terällä.  

 LATTIAN VALMISTELEMINEN ENNEN 
MAALAAMISTA 
 Käytä tuotetta Bauta Double Blue.

Käytä tuotetta Round Rap Blue erittäin kovan betonin kohdalla.  

 LATTIAN VALMISTELEMINEN ENNEN 
YLI 0,5 MM PAKSUISEN UUDEN 
PINNOITTEEN LEVITTÄMISTÄ 
 Käytä tuotetta Bauta Double Black.

Käytä tuotetta Round Rap Black erittäin kovan betonin kohdalla.

Jos haluat luoda erittäin karhean pinnan hiomakoneella (kone
SC 650 tai SC 800), voit käyttää karhennusvasaraa. Voit verrata
karhennusvasaran tulosta pintaan, jossa on käytetty jyrsintä tai
sinkopuhdistuskonetta.  

 Twin Tiger 

 Tiger Silver 

 BAUTA Double Blue #30/40 

 BAUTA Double Black #14/16 

 BAUTA Double Black #14/16 

 Bush Hammer 

 BAUTA Double Black #14/16 

 Tiger Gold 

 Piranha 

 Round Rap Blue #30/40 

 Round Rap Black #14/16 
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HIONTAOPAS • SCAN COMBIFLOOR - STANDARDI

 VAKIOMALLI TOTEUTETTU 
4 HIOMISVAIHEELLA 
 Vakiomalli toteutettu 4 hiomisvaiheella

Vaihe 1.
Aloita hiomalla Bauta Double Vihreä -terällä, kunnes olet poistanut betonin ylimmän kerroksen 
ja poistanut haluamasi määrän pintaa. Imuroi pinta huolellisesti.

Kyllästä pinta kokonaan tuotteella SC-ProofTM

A. Puhdista pinta roskista, pölystä, maalista ja öljystä. Pinnan lämpötilan tulee olla yli +5°C
B. Kaada SC-ProofTM -ainetta runsaasti, noin 0,1-0,2 litraa/m2, pinnalle ja levitä tuote pehmeällä 
harjalla. Suihkuta vaihtoehtoisesti koko pinta matalapaineisella ruiskulla.
C. Anna haihtua muutaman tunnin, kunnes pinta on kuivunut kokonaan.
D. Kun pinta on kuivunut, toista tuotteen SC-ProofTM-käsittely.
E. Odota noin 2-4 tuntia ennen hiomistoimenpiteiden jatkamista.

Vaihe 2.
Hio pinta varoen Bauta Double Valkoinen terällä poistaaksesi naarmut ensimmäisen vaiheen 
jälkeen. Imuroi pinta huolellisesti.

Vaihe 3.
Hio pinta varoen RDC Musta terällä poistaaksesi naarmut toisen vaiheen jälkeen. Imuroi pinta 
huolellisesti.

Vaihe 4.
Hio pinta varoen RDC Sininen terällä poistaaksesi naarmut kolmannen vaiheen jälkeen. Imuroi 
pinta huolellisesti.
Kyllästä pinta kokonaan tuotteella SC-ShineTM

A. Pinnassa ei saa olla epäpuhtauksia tai pölyä.
B. Levitä SC-ShineTM pintaan erittäin ohuena kerroksena, käytä noin 0,02 litraa/m2.
C. Anna haihtua, kunnes pinta on kuivunut kokonaan. Kuivausaika: noin 20 minuuttia - 1 
tunti lämpötilasta ja kosteustasosta riippuen. Aseta ScanPad Dancer Keltainen puhtaaseen 
hiomakoneeseen tai nopeaan kiillotuskoneeseen ja kiillota pintaa, kunnes lattia kiiltää 
kirkkaana.

Kyllästä pinta kokonaan tuotteella SC-ShineTM vielä kerran.
A. Pinnassa ei saa olla epäpuhtauksia tai pölyä.
B. Levitä SC-ShineTM pintaan erittäin ohuena kerroksena, käytä noin 0,02 litraa/m2.
C. Anna haihtua, kunnes pinta on kuivunut kokonaan. Kuivausaika: noin 20 minuuttia - 1 tunti 
lämpötilasta ja kosteustasosta riippuen.

Aseta ScanPad Dancer Vihreä puhtaaseen hiomakoneeseen tai nopeaan kiillotuskoneeseen ja 
kiillota pintaa, kunnes lattia kiiltää 
kirkkaana.
Lattia on nyt valmis käyttöä varten.
Jos pidät lattian kuivana 7 ensimmäisen päivän ajan, ja sen jälkeen käytät ScanPad Dancer 
Vihreä -tuotetta hiomakoneessa, lattia jää kauniin kirkkaaksi, kun puhdistat sen vedellä.  

 SCAN COMBIFLOOR 
 Scan Combifl oor on kaikenkattava järjestelmä betonin kiillotukseen. Betoni hiotaan eritysesti 
korkealaatuisia Scanmaskin tuotteita varten kehitetyllä menetelmällä.
Lopputuloksena erittäin laadukas lattia, sekä ominaisuuksiltaan että visuaalisesti.  

 BAUTA Double Green #60/80 

 BAUTA Double White #150 

 RDC Blue 

ScanPad Dancer Yellow ScanPad Dancer Green

 SC-Proof™ 

 RDC Black 

 SC-Shine™ 
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HIONTAOPAS • SCAN COMBIFLOOR - KESKI

 KIILTÄVÄMPI MALLI TOTEUTETTU 
5 HIOMISVAIHEELLA 
 Kiiltävämpi malli toteutettu 5 hiomisvaiheella

Vaihe 1.
Hio pinta Bauta Double Vihreä -terällä, kunnes olet poistanut betonin yläpinnan ja altistanut 
haluamasi määrän pinta-ainetta. Imuroi pinta huolellisesti.

Kyllästä pinta kokonaan tuotteella SC-ProofTM

A. Puhdista pinta roskista, pölystä, maalista ja öljystä. Pinnan lämpötilan tulee olla yli +5°C
B. Kaada SC-ProofTM -ainetta runsaasti, noin 0,1-0,2 litraa/m2, pinnalle ja levitä tuote pehmeällä 
harjalla. Suihkuta vaihtoehtoisesti koko pinta matalapaineisella ruiskulla.
C. Anna haihtua muutaman tunnin ajan, kunnes pinta on kuivunut.
D. Kun pinta on kuiva, toista käsittely SC-ProofTM.
E. Odota noin 2-4 tuntia ennen hiomistoimenpiteiden jatkamista.

Vaihe 2.
Hio pinta varoen Bauta Double Valkoinen terällä mahdollisten naarmujen poistamiseksi. Imuroi 
pinta huolellisesti.

Vaihe 3.
Poista mahdolliset toisesta vaiheesta aiheutuneet naarmut, käytä varoen RDC Musta terää. 
Imuroi pinta huolellisesti.

Vaihe 4.
Poista mahdolliset kolmannesta vaiheesta aiheutuneet naarmut, käytä varoen RDC Sininen 
terää. Imuroi pinta huolellisesti.

Vaihe 5.
Hio pinta varoen RDC Punainen terää. Imuroi pinta huolellisesti.

Kyllästä pinta tuotteella SC-ShineTM

A. Pinnalla ei saa olla epäpuhtauksia tai pölyä.
B. Levitä SC-ShineTM pintaan erittäin ohuena kerroksena, käytä noin 0,02 litraa/m2.
C. Anna haihtua, kunnes pinta on kuivunut kokonaan. Kuivausaika: noin 20 minuuttia - 1 tunti 
lämpötilasta ja kosteustasosta riippuen.

Aseta ScanPad Dancer Nro 3 Keltainen puhtaaseen hiomakoneeseen tai nopeaan koneeseen 
ja kiillota pintaa, kunnes pinta kiiltää kirkkaana.

Kyllästä pinta tuotteella SC-ShineTM vielä kerran.
A. Pinnassa ei saa olla epäpuhtauksia tai pölyä.
B. Levitä SC-ShineTM pintaan erittäin ohuena kerroksena, käytä noin 0,02 litraa/m2.
Aseta ScanPad Dancer Nro 4 Vihreä puhtaaseen hiomakoneeseen tai nopeaan koneeseen ja 
kiillota pintaa, kunnes pinta kiiltää kirkkaana.

Lattia on nyt valmis käyttöä varten.

Jos pidät lattian kuivana 7 ensimmäisen päivän ajan, ja sen jälkeen käytät ScanPad Dancer 
Nro 4 Vihreä -tuotetta hiomakoneessa, lattia jää kauniin kirkkaaksi. Sinun tulee käyttää lattian 
ylläpitämiseen ainoastaan vettä ja tuotetta ScanPad Dancer. Pesuaineen käyttö ei ole tarpeen.  

 BAUTA Double Green #60/80 

 BAUTA Double White #150 

 RDC Blue 

ScanPad Dancer Yellow ScanPad Dancer Green

 SC-Proof™ 

 RDC Black 

 RDC Red 

 SC-Shine™ 

32 www.scanmaskin.com



HIONTAOPAS • SCAN COMBIFLOOR - EKSKLUSIIVINEN

 ERIKOISMALLI TOTEUTETTU 
7 HIOMISVAIHEELLA 
 Vaihe 1.
Hio pinta Bauta Double Vihreä -terillä, kunnes olet poistanut betonin ylimmän kerroksen ja 
poistanut haluamasi määrän pintaa. Imuroi pinta huolellisesti.

Kyllästä pinta tuotteella SC-ProofTM

A. Puhdista pinta roskista, pölystä, maalista ja öljystä. Pinnan lämpötilan tulee olla yli +5°C
B. Kaada SC-ProofTM -ainetta runsaasti, noin 0,1-0,2 litraa/m2, pinnalle ja levitä tuote pehmeällä 
harjalla. Suihkuta vaihtoehtoisesti koko pinta matalapaineisella ruiskulla.
C. Anna haihtua muutaman tunnin, kunnes pinta on kuivunut kokonaan. Odota 10-12 tuntia.
D. Kun pinta on kuivunut, toista tuotteen SC-ProofTM-käsittely.
E. Odota noin 2-4 tuntia ennen hiomistoimenpiteiden jatkamista.

Vaihe 2.
Hio pinta varoen Bauta Double Valkoinen terillä mahdollisten naarmujen poistamiseksi. Imuroi 
pinta huolellisesti.

Vaihe 3.
Poista mahdolliset toisesta vaiheesta aiheutuneet naarmut, käytä varoen RDC Musta teriä. 
Imuroi pinta huolellisesti.

Vaihe 4.
Hio pinta varoen RDC Sininen terillä poistaaksesi naarmut RDC Musta -vaiheen jälkeen. Imuroi 
pinta huolellisesti.

Vaihe 5.
Hio pinta varoen RDC Punainen terillä. Imuroi pinta huolellisesti.

Vaihe 6.
Hio pinta varoen RDC Valkoinen terillä. Imuroi pinta huolellisesti.

Vaihe 7.
Hio pinta varoen RDC Vihreä terillä. Imuroi pinta huolellisesti.

Kyllästä pinta tuotteella SC-ShineTM

A. Pinnalla ei saa olla epäpuhtauksia tai pölyä.
B. Levitä SC-ShineTM pintaan erittäin ohuena kerroksena, käytä noin 0,02 litraa/m2.
C. Anna haihtua, kunnes pinta on kuivunut kokonaan. Kuivausaika: noin 20 minuuttia - 1 tunti 
lämpötilasta ja kosteustasosta riippuen.

Aseta ScanPad Dancer Nro 3 Keltainen puhtaaseen hiomakoneeseen tai nopeaan koneeseen 
ja kiillota pintaa, kunnes pinta kiiltää kirkkaana.

Kyllästä pinta tuotteella SC-ShineTM vielä kerran.
A. Pinnassa ei saa olla epäpuhtauksia tai pölyä.
B. Levitä SC-ShineTM pintaan erittäin ohuena kerroksena, käytä noin 0,02 litraa/m2.
C. Anna haihtua, kunnes pinta on kuivunut kokonaan. Kuivausaika: noin 20 minuuttia - 1 tunti 
lämpötilasta ja kosteustasosta riippuen.

Aseta ScanPad Dancer Nro 4 Vihreä puhtaaseen hiomakoneeseen tai nopeaan koneeseen ja 
kiillota pintaa, kunnes pinta kiiltää kirkkaana.

Lattia on nyt valmis käyttöä varten.

Jos pidät lattian kuivana 7 ensimmäisen päivän ajan, ja sen jälkeen käytät ScanPad Dancer Nro 
4
Vihreä -tuotetta hiomakoneessa, lattia jää kauniin kirkkaaksi. lattia jää kauniin kirkkaaksi. Sinun 
tulee käyttää lattian ylläpitämiseen ainoastaan vettä ja tuotetta ScanPad Dancer. Pesuaineen 
käyttö ei ole tarpeen.  

 BAUTA Double Green #60/80 

 BAUTA Double White #150 

 RDC Blue 

 RDC White 

ScanPad Dancer Yellow ScanPad Dancer Green

 SC-Proof™ 

 RDC Black 

 RDC Red 

 RDC Green 

 SC-Shine™ 
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HIONTAOPAS • SCAN COMBIFLOOR - MATTA

 MATTAVERSIO TOTEUTETTU 
2 HIOMISVAIHEELLA 
 Scan Combifl oor -mattaversion lopputulos ei ole yhtä kiiltävä kuin muiden mallien, mutta se 
vähentää pölyä. Betonin mattapinta saavutetaan vähemmällä pölymäärällä.

Vaihe 1.
Hio pinta Bauta Double Vihreä -terillä, kunnes olet poistanut betonin ylimmän kerroksen ja 
poistanut haluamasi määrän pintaa. Imuroi pinta huolellisesti.

Kyllästä pinta kokonaan tuotteella SC-ProofTM

A. Puhdista pinta roskista, pölystä, maalista ja öljystä. Pinnan lämpötilan tulee olla yli +5°C
B. Kaada SC-ProofTM -ainetta runsaasti, noin 0,1-0,2 litraa/m2, pinnalle ja levitä tuote pehmeällä 
harjalla. Suihkuta vaihtoehtoisesti koko pinta matalapaineisella ruiskulla.
C. Anna haihtua muutaman tunnin, kunnes pinta on kuivunut kokonaan.
D. Kun pinta on kuivunut, toista tuotteen SC-ProofTM-käsittely.
E. Odota noin 2-4 tuntia ennen hiomistoimenpiteiden jatkamista.

Vaihe 2.
Hio pinta varoen Bauta Double Valkoinen terillä mahdollisten naarmujen poistamiseksi. Imuroi 
pinta huolellisesti.

Kyllästä pinta tuotteella SC-ShineTM

A. Pinnalla ei saa olla epäpuhtauksia tai pölyä.
B. Levitä SC-ShineTM pintaan erittäin ohuena kerroksena, käytä noin 0,02 litraa/m2.
C. Anna haihtua, kunnes pinta on kuivunut kokonaan. Kuivausaika: noin 20 minuuttia - 1 tunti 
lämpötilasta ja kosteustasosta riippuen.

Aseta ScanPad Dancer Nro 3 Keltainen puhtaaseen hiomakoneeseen tai nopeaan koneeseen 
ja kiillota pintaa, kunnes pinta kiiltää kirkkaana.

Kyllästä pinta tuotteella SC-ShineTM vielä kerran.
A. Pinnassa ei saa olla epäpuhtauksia tai pölyä.
B. Levitä SC-ShineTM pintaan erittäin ohuena kerroksena, käytä noin 0,02 litraa/m2.
C. Anna haihtua, kunnes pinta on kuivunut kokonaan. Kuivausaika: noin 20 minuuttia - 1 tunti 
lämpötilasta ja kosteustasosta riippuen.

Aseta ScanPad Dancer Nro 4 Vihreä puhtaaseen hiomakoneeseen tai nopeaan 
kiillotuskoneeseen ja kiillota pintaa, kunnes lattia kiiltää kirkkaana.

Lattia on nyt valmis käyttöä varten.

Jos pidät lattian kuivana 7 ensimmäisen päivän ajan, ja sen jälkeen käytät ScanPad Dancer 
Nro 4 Vihreä -tuotetta hiomakoneessa, lattia jää kauniin kirkkaaksi. Sinun tulee käyttää lattian 
ylläpitämiseen ainoastaan vettä ja tuotetta ScanPad Dancer. Pesuaineen käyttö ei ole tarpeen.  

 BAUTA Double Green #60/80 

 BAUTA Double White #150 

ScanPad Dancer Yellow ScanPad Dancer Green

 SC-Proof™ 

 SC-Shine™ 
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HIONTAOPAS • SCAN COMBIFLOOR - GRANIITIN, MARMORIN JA HIEKKAKIVEN HIONTA

 GRANIITIN, MARMORIN 
JA HIEKKAKIVEN HIOMINEN 
 Vaihe 1. 
Jos sinun on aloitettava hiomalla ensin pintaa pois kivessä olevien syvien naarmujen 
poistamiseksi, käytä hiontaan Bauta Dubbel valkoista. Se on keskikova työkalu erittäin 
hienorakeisilla timanteilla. Tämä työkalu toimii hienosti sekä kuiva- että märkähionnassa. 
Graniitin hionnassa suosittelemme veden käyttöä tai vähintään pinnan kostuttamista.

Vaihe 2. Vaiheen 1 jälkeen suosittelemme hiomista Bauta Dubbel keltaisella. Sen 
tarkoituksena on eliminoida mahdolliset hiontarösöjen muodostumisen riskit Bauta Dubbel 
valkoisen jälkeen. Sekä kuiva- että märkähionta toimii hienosti Bauta Dubbel keltaisella. Käytä 
aina vettä graniitin hionnassa.

Vaihe 3./ Vaihe 1. Jatka WOD harmaalla. Jos hiontaa ei tarvita, voit aloittaa suoraan WOD 
harmaalla, mikä on silloin ensimmäinen vaihe. WOD harmaa on ainutlaatuinen työkalu, joka 
mahdollistaa sekä märkä- että kuivakiillotuksen. Graniitin kiillotuksessa suosittelemme aina 
veden käyttöä tai vähintään pinnan kostuttamista.

Vaihe 4./ Vaihe 2. 
Jatka WOD mustalla.

Vaihe 5./ Vaihe 3. 
Jatka WOD sinisellä.

Vaihe 6./ Vaihe 4. 
Jatka WOD punaisella.

Vaihe 7./ Vaihe 5. 
Jatka WOD valkoisella.

Vaihe 8./ Vaihe 6. 
Jatka WOD keltaisella.

Vaihe 9./ Vaihe 7. 
Jatka WOD vihreällä.

Kyllästä betonipinta SC-Shine-nesteellä seuraavasti:
A: Puhdista pinta.
B: Levitä SC-Shine™ lattiapintaan erittäin ohuena kerroksena, käytä noin 0,02 litraa/m2.
C: Odota, kunnes pinta on täysin kuiva, ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen. Kuivumisaika 
on noin 20 minuuttia lämpötilasta ja kosteustasosta riippuen.

Aseta ScanPad Dancer nro 3 kultainen puhtaaseen hiomakoneeseen tai suurnopeuskoneeseen 
ja kiillota pinta.

Kyllästä betonipinta vielä kerran SC-Shine™-nesteellä:
A: Puhdista pinta.
B: Levitä SC-Shine™ lattiapintaan erittäin ohuena kerroksena, käytä noin 0,02 litraa/m2.
C: Odota, kunnes pinta on täysin kuiva, ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen. Kuivumisaika 
on noin 20 minuuttia lämpötilasta ja kosteustasosta riippuen.

Aseta ScanPad Dancer nro 4 vihreä puhtaaseen hiomakoneeseen tai suurnopeuskoneeseen ja 
kiillota pinta.

Lattia on nyt käyttövalmis.  

 WOD POLISHING DISC 
240mm #50 GREY 

 WOD POLISHING DISC 
240mm #200 BLUE 

 WOD POLISHING DISC 
240mm #800 WHITE 

 WOD POLISHING DISC 
240mm #3000 GREEN 

 WOD POLISHING DISC 
240mm #100 BLACK 

 WOD POLISHING DISC 
240mm #400 RED 

 WOD POLISHING DISC 
240mm #1500 YELLOW 

 Round Rap Green #60/80  Round Rap White #150 

ScanPad Dancer Yellow ScanPad Dancer Green

 SC-Shine™ 
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HIONTAOPAS • SCAN COMBIFLOOR - SILLAT, AUTOTALLIT JA PYSÄKÖINTIHALLIT

 SILTOJEN JA PYSÄKÖINTIALUEIDEN 
HIOMINEN 
 Siltojen, autotallien ja pysäköintihallien hiontaan sopii jokin suuremmista hiomakoneistamme, 
kuten Scan Combifl ex 650 ... Scan Combifl ex 1000 RC. Parhaan ja nopeimman tuloksen 
saavuttamiseksi suosittelemme jotakin radio-ohjauksella varustetuista koneistamme.

Vaihe 1. 
Poista vanha pintakerros ja hio paljas betonipinta esiin Twin Tiger-, Tiger Gold- tai Piranah 
-terillä.

Vaihe 2. 
Tarvittaessa voit poistaa Tiger-työkalun jättämät karkeat naarmut Bauta Dubbel mustalla.

 BAUTA Double Black #14/16 

PUUSILTOJEN HIONTA
Vaihe 1. 
Poista vanha pintakerros ja työstä paljas puupinta esiin Scratch plus Claw –terän avulla.

Vaihe 2. 
Jos haluat poistaa Scratch plus Claw –terän jättämiä naarmuja, voit tehdä sen Riv Grov- tai Riv 
Medium -hiomaterällä.  

 Twin Tiger  Tiger Gold 

 Piranha 
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HIONTAOPAS • SCAN COMBIFLOOR - PUUSILLAT

KOVAPUULATTIOIDEN HIOMINEN
Vaihe 1. 
Jos paksumman pinnoitteen poistaminen on tarpeen, käytä timanttityökalua Scratch with 
Claw. 
 
Vaihe 2. 
Tasoita vanha kovapuulattia karkeassa hiomisessa, ja jos haluat poistaa maalin tai lakan, käytä 
Scratch Ruff -timanttityökalua tasaisen ja kovapuulattian saavuttamiseksi. 
 
Vaihe 3. 
Vaiheen 1 ja/tai vaiheen 2 jälkeen tulee hioa Scratch Medium -timanttityökalulla ennen 
hiomapaperin käyttöä. Jos ensimmäisen tai toisen vaiheen suorittaminen ei ole tarpeen, voit 
siirtyä suoraan vaiheeseen 4. Imuroi lattia huolellisesti jokaisen vaiheen jälkeen. 
 
Vaihe 4. / Vaihe 1. 
Tämä voi olla ensimmäinen vaihe, jos olet jo tasoittanut lattian ilman pinnoitteita. Muista 
imuroida pinta huolellisesti kunkin vaiheen jälkeen. Aseta tarra-pidikkeet ja välityynyt 
paikoilleen ennen kuin asetat hiomakoneeseen hiomapaperia. Aloita käyttämään 
hiomapaperia #24 tai #40. Aloitahieman hienommalla karkeudella, voit sen avulla säästää 
hiomisvaiheen, jos se on riittävän karkea. Imuroi pinta jokaisen vaiheen välissä. 
 
Vaihe 5. / Vaihe 2. 
Jatka hiomapaperilla #60. 
 
Vaihe 6. / Vaihe 3. 
Jatka hiomapaperilla #100. 
 
Vaihe 7. / Vaihe 4 
Jatka hiomapaperilla #120. 
 
Kovapuulattia voidaan nyt kyllästää öljyllä tai lakalla. 

HIOMAPAPERILLA
Hiomapaperimme löytyvät seuraavissa karkeuksissa: 
#16, #24, #36, #40, #60, #80, #100 ja #120
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FEROX 260 LATTIAJYRSIN
Ferox 260 on jyrsin keskisuurille ja 
suurille pinnoille jolla onniustuu niin 
kovien pinnoitteiden poisto kuin 
maaliviivojen poisto. Koneen vankan 
rakenteen ja painon johdosta Ferox 260 
on kokoluokassaan hyvin tehokas jyrsin.

FEROX 320  
LATTIAJYRSIN      
Ferox 320 on itsevetävä tehokas 
lattiajyrsin. Koneen suuri paino 
ja säädettävä ajonopeus tekevät 
siitä sekä helpon käyttää että 
todella tehokkaan. Tämä lattiajyrsin 
on omiaan suuriin projekteihin, 
kuten esimerkiksi parkkihallien 
kunnostuskohteet tai siltatyömaat. 
Sähköhydraulisen vedon ansiosta 
konetta on myös helppo ja turvallista 
liikutella rampeissa tai lastata autoon.

MUUT KONEET • TASOITUSKONEET

SCANMASKIN FEROX 200 –  
BETONIPINTAJYRSIN
Scanmaskin Ferox lattiajyrsimet ovat kestäviä työkoneita jotka 
suoriutuvat monenlaisista tehtävistä. Alkaen betonipintojen 
puhdistuksesta aina pinnoitteiden ja merkkausviivojen poistoon 
betoni-, teräs- ja asfalttipinnoilta. Meidän lattiajyrsimet ovat 
saatavilla useissa kokoluokissa. Kevyitä ja helppoja kuljettaa sekä 
isoja itsevetäviä suuremmille töille. Rummun vaihto käy helposti 
ja nopeasti (noin 5 minuuttia), ja eri terävaihtoehtoja on useita.

TEKNISET TIEDOT 
Paino: 70 Kg
Jännite: 220 V 1~ 50 Hz eller 60 Hz
Moottoriteho: 2.2 Kw
Työleveys: 195 mm
Etäisyys seinään: 47 mm
Max. työsyvyys: 3 mm

TEKNISET TIEDOT 

Paino: 339 kg
Jännite: 400 V 3~, 50 Hz
Moottoriteho: 11 kW
Työleveys: 320 mm
Etäisyys seinään: 40 mm
Max. työsyvyys: 8 mm

TEKNISET TIEDOT 

Paino: 185 kg
Jännite: 400 V 3~, 50 Hz eller 60 Hz
Moottoriteho: 5.5 kW
Työleveys: 250 mm
Etäisyys seinään: 130 mm
Max. työsyvyys: 6 mm
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MUUT KONEET • PINTAJYRSIMET

  220000    SÄHKÖTOIMINEN HIERTOKONE 
 Sähkötoiminen hiertokone hartsipohjaisten 
lattiapinnoitteiden tasoittamiseksi luonnollisella tai värillisellä 
kvartsihiekalla. Pakkauksen sisältö: Kone, säätökahva, 1 
hiertolautanen (halkaisija 500 mm), 20 hiertoterää (asennettu), 
sekä hiertolautasen kiinnitysavain. 

TEKNISET TIEDOT 
 Tekniset tiedot
Moottorin teho: 0,2 kW
Jännite: 230 V 1~ / 110 V 1~
Nopeus: 0-170/min
Paino: 14 kg (31 lbs)
Käyttöleveys: 475 mm (18,7in) 

  210000    AKKUTOIMINEN HIERTOKONE 
 Akkutoiminen hiertokone hartsipohjaisten lattiapinnoitteiden 
tasoittamiseksi luonnollisella tai värillisellä kvartsihiekalla.

Pakkauksen sisältö: Kone, säätökahva, 1 hiertolautanen 
(halkaisija 500 mm), 20 hiertoterää (asennettu), sekä 
hiertolautasen kiinnitysavain. Pakkaukseen kuuluu myös 3 
akkuvyötä akuilla sekä kaksi laturia. 

TEKNISET TIEDOT 
 Tekniset tiedot
Moottorin teho: 0,2 kW
Jännite, akku: 24 V
Jännite, akkulaturi: 230 V 1~ / 110 V 1~
Nopeus: 0-170/min
Paino: 14 kg (31 lbs)
Käyttöleveys: 475 mm (18,7 in) 

HIERTOTERÄT
Valittavana on usempi vaihtoehto hierrettävän materiaalin mukaan.

  230004   VALKOINEN FLEX
Perinteiselle hiertomassa menetelmälle jossa hiekka ja epoksi on sekoitettu 
ennalta ja levitetty lattiaan esim. vetolaatikon tai säätölastan avulla. Toimii 
myös kompakti menetelmään jos valkoisen terän taakse asennetaan metalliset 
kompakti terät.

  230001   STANDARD (TERÄS)
Perinteiselle hiertomassa menetelmälle jossa hiekka ja epoksi on sekoitettu 
ennalta ja levitetty lattiaan esim. vetolaatikon tai säätölastan avulla.
 

  230003   NATUR
Erityisesti isompirakeisille (2-3mm, 3-4mm, 4-6mm) raekivi ja rustiikkilattioille.

  230002   HARMAA MUOVI
Kompakti menetelmälle jossa hiekka sirotellaan kuivana märän epoksimassan 
päälle ja tämän jälkeen hierretään.
 

  230000   KOMPAKTI (TERÄS)
Kompakti menetelmälle jossa hiekka sirotellaan kuivana märän epoksimassan 
päälle ja tämän jälkeen hierretään. Metalliterät ovat hieman nopeampia 
kuin muoviset, mutta myös hieman äänekkäämmät. Hierretyssä pinnassa voi 
esiintyä vähäistä piirtoa.
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HIONTAOPAS
HIONTA- JA KIILLOTUSJÄRJESTELMÄ

SCANMINERAL SCANMASKIN FINLAND OY
Raudoittajantie 3A
FI-06450 Porvoo

Puh: 010 292 4700
Email: info@scanmaskin.fi
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