
Product Schuurmatrix

Legenda ••• Aanbevolen •• Zeer goed • Goed
**  De afname met excentrisch roterend schuren is bij deze korrelgrofte groot. De kans bestaat dat de grondlaag volledig wordt doorgeschuurd

Het resultaat van schilderwerk wordt in grote mate bepaald door schuren. Goed schuren is daarom van essentieel belang. In dit informatieblad  
zijn voor de meest voorkomende situaties de best geschikte schuursystemen aangegeven, om een optimaal resultaat te kunnen bereiken.
Deze informatie is een richtlijn, als die in een bepaalde situatie niet voorziet blijft de schilder (applicateur) verantwoordelijk voor het op de juiste 
wijze uitvoeren van schuurwerkzaamheden. 

Alle verflagen verwijderen door middel van schuren. Een compleet bouwdeel of een onderdorpel kaal maken vanwege einde 
levensduur verflaag of vanwege aanwezigheid van windscheuren.

Ondergrond Schuurmethode ProGold schuurmateriaal
Schuren in 3 stappen

Geschiktheid
Stap 1 Stap 2 Stap 3

Hout met alkyd-  
of acrylaatverf

Handmatig rol / vel P80 P120 P180 •
Machinaal ronde schijf P80 P120 P180 •••
Machinaal deltastrook P80 P120 P180 ••
Machinaal strook P80 P120 P180 ••

Corrigeren van verflagen door middel van schuren. Wegschuren van onthechtende toplagen (intercoatonthechting), vlakschuren 
van geschroeide verflagen, wegschuren van zakkers of corrigeren van andere onvolkomenheden in de verflaag.

Ondergrond Schuurmethode ProGold schuurmateriaal
Schuren in 2 stappen

Geschiktheid
Stap 1 Stap 2

Hout met  
acrylaatverf

Handmatig rol / vel P180 P240 •
Handmatig softpad P180 P240 •
Machinaal ronde schijf P240 P320 •••
Machinaal deltastrook P240 P320 ••
Machinaal strook P240 P320 ••

Hout met  
alkydverf

Handmatig rol / vel P120 P180 •
Handmatig softpad P120 P180 •
Machinaal ronde schijf P180 P240 •••
Machinaal deltastrook P180 P240 ••
Machinaal strook P180 P240 ••

Schuren van eerste op kaal hout aangebrachte grondverflaag
Schuren van een intacte verflaag die daarna gegrond wordt

Ondergrond Schuurmethode ProGold schuurmateriaal Geschiktheid

Hout met alkyd-  
of acrylaatverf

Handmatig rol / vel P240 ••
Handmatig handpad Fine ••
Machinaal ronde schijf P240 ** •
Machinaal deltastrook P240 •••
Machinaal strook P240 •••

Schuren van tweede op kaal hout aangebrachte grondverflaag
Schuren van op gecorrigeerde verflagen aangebrachte grondverflaag
Schuren van op oude, intacte aflaklagen aangebrachte grondverflaag
Schuren van oude, intacte aflaklagen (overschilderbeurt)

Ondergrond Schuurmethode
ProGold schuurmateriaal

Geschiktheid
Stap 1 Stap 2

Acrylaat- en alkydverf,
stof- en vuilvrij

Handmatig handpad Super Fine - •••
Handmatig vlies handvel P360 - •••
Machinaal delta vlies P360 - •••

Acrylaat- en alkydverf,
waar stof en vuil  
is ingesloten

Handmatig rol / vel P320 vlies handvel P360 ••
Machinaal ronde schijf P320 ** •
Machinaal deltastrook P320 delta vlies P360 •••
Machinaal strook P320 •••

ProGold schuurladder

P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 Vlies

De schuurladder geeft aan met welke opeenvolgende korrelgroften u een zo 
goed mogelijk eindresultaat behaalt. Gebruik een soort schuurmateriaal en sla 
van grof tot fijn telkens één korrelgrofte over (zie schema). Bij grotere stappen 
blijven diepere krassen van de grovere korrels zichtbaar. Schuur voor de laatste 
aflaklaag zo fijn mogelijk en behandel het schuurwerk na met ProGold vlies.


