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Situering
Geperste schuurmaterialen onderschei-
den zich van “traditionele” schuurma-
terialen door een redelijke agressiviteit 
te combineren met een uitstekende 
finish. Bij Cibo streven we er steeds 
naar om met minder, meer te kunnen 
bereiken. Het feit dat er met de geperste 
schuurmaterialen in minder stappen een 
zeer hoogwaardige finish kan worden 
verkregen, maakt dat deze producten 
perfect binnen de Cibo filosofie passen. 
Het unitized materiaal vormt een uit-
stekende aanvulling op het gamma van 
traditionele schuurmaterialen doordat 
het na de materiaalafname de perfecte, 
constante en reproduceerbare finish van 
het werkstuk voor haar rekening neemt. 

Productieproces geperste schuurmaterialen

Losse vezels

Inleiding 
Met haar slogan ‘Time saving abrasives’ streeft Cibo er steeds naar om 
met haar producten tijd en dus geld uit te sparen voor haar klanten. Het 
gamma van de geperste schuurmaterialen past volledig binnen deze 

strategie. Daar waar er met traditionele schuurmaterialen heel wat tijd 
en moeite nodig is om een hoogwaardige finish van het werkstuk 

te realiseren, schieten de geperste schuurmaterialen te hulp. 
Met het unitized materiaal kan er in geen tijd een schitterende 

afwerking gecreëerd worden. Ze zijn in een groot aantal 
afmetingen, vormen, korrelgroftes en densiteiten verkrijg-
baar en dus voor een uitgebreide waaier aan toepassingen 
inzetbaar.  

Geperste schuurmaterialen
Het gamma van de geperste schuurmaterialen of uni-
tized materiaal is een nieuwe generatie van schuurma-
terialen, samengesteld uit een 3-dimensionaal web van 
nylon draden, doordrenkt met een in kunsthars vermeng-

de schuurkorrel. Dit geïmpregneerde nylonvlies wordt 
ingenieus samengelijmd en warm geperst tot vaste platen 

met een gecontroleerde densiteit. Uit deze platen wordt 
dan de gewenste vorm gerealiseerd. 

Geperste schuurmaterialen bestaan in verschillende diktes, 
groftes, korrelsoorten en densiteiten en laten u toe om op een 

eenvoudige en constante manier materialen af te werken.

Getrokken en tot een web verweven
vezels gaan door een bad met  
een hars/korrel emulsie

Geïmpregneerde vezels worden  
versneden en in lagen 
samengeperst tot de juiste dikte 
en densiteit 

Productieproces geperste schuurmaterialen



Densiteiten

Eigenschappen

•	 Uniforme	en	consistente	densiteit
•	 Flexibiliteit
•	 Het	materiaal	past	zich	aan	de	vorm	

van het werkstuk aan
•	 Weinig	stofontwikkeling
•	 Verhoogde	levensduur
•	 Ijzervrij	-	inoxsafe
•	 Residu-vrije	formule
•	 Koele	werking
•	 Open	webstructuur
•	 Verkrijgbaar	in	een	groot	aantal	 

verschillende vormen en  
afmetingen, en in verschillende  
korrelsoorten en densiteiten

Voordelen

•	 Eenvoudig	om	een	consistente	en	
hoogwaardige finish te bereiken

•	 Geen	schuurfouten
•	 Een	gezonde	werkomgeving
•	 Economisch	in	gebruik
•	 Geen	contaminatie	van	het	werkstuk
•	 Geen	lijmresten
•	 Geen	brandvlekken
•	 Voorkomt	inkoeken
•	 Steeds	het	meest	geschikte	materiaal	

voor elke toepassing beschikbaar

SA10 SA8 SA7 SA6 SA5

Densiteit Hardste Zachtste

Materiaalafname Meest Agressief Minst Agressief

Afwerking Fijn Zeer	Fijn

Controle op werkstuk Eerder	beperkt Zeer Hoog

Geïmpregneerde vezels worden  
versneden en in lagen 
samengeperst tot de juiste dikte 
en densiteit 



Lasverkleuringen verwijderen

Hoeken breken, ontbramen en rondleggen

Toepassingen
Niet alleen de gekleurde waas, maar ook diepere brandvlekken die op het metaal 
verschijnen door de warmteontwikkeling tijdens het lassen, kunnen eenvoudig 
weggenomen worden.      

De bramen die ontstaan bij het doorslijpen van het metalen 
werkstuk verdwijnen in geen tijd.

Hoeken en kanten afronden is zo gebeurd met de geperste 
schuurmaterialen. Breken van geboorde, geponste of gefreesde openingen.



Schuurfouten corrigeren
krassen verwijderen

TIG-lasnaden verwijderen

Freeslijnen verwijderen

Fijne TIG-lasnaden op RVS-werkstukken kunnen probleemloos en met een  
constante finish worden afgewerkt.

Krassen van scherpe voorwerpen op het werkstuk 
of schuurfouten veroorzaakt door het gebruik van 
te ruwe of verkeerde schuurmaterialen kunnen 
weggewerkt worden met het unitized materiaal.

Op uitgefreesde werkstukken kan men vaak nog 
zien welke baan de frees heeft gevolgd. Om deze 
vlakken af te werken kan het unitized materiaal 
worden ingezet.



Toepassingen
Lakken en coatings verwijderen

Roest verwijderen

Lak- en lijmresten en coatings kunnen gemakkelijk verwijderd worden zonder kans op beschadiging van het werkstuk en 
zonder de geometrie van het werkstuk te wijzigen.

Oude en geoxideerde oppervlakken zien er in een mum van tijd weer als nieuw uit.



Turbineschoepen, propellers en schroefbladen

Oppervlakte ruwheid verbeteren

Voorpolijsten

Polijsten vraagt vaak een uit-
gebreid voorbereidingstraject. 
Vooraf schuren met het unitized 
materiaal is een ideale laatste 
stap voor het hoogglans polijs-
ten, die u heel wat tijd en werk 
zal besparen.

Afwerken, onderhouden en herstellen van de schroefbladen 
van o.a. pomphuizen, vliegtuigpropellers, scheepsaandrijvin-
gen en turbineschoepen.

In de farmaceutische en in de voedingssector worden 
heel hoge eisen gesteld aan de oppervlakteruwheid van 
producten. Met unitized materiaal kan de Ra-waarde van 
het oppervlak perfect beheerst worden.





Het toerental, de uitgeoefende druk en de hoek waaronder het geperste schuurmateriaal gebruikt wordt, spelen een 
belangrijke	rol	in	de	afwerkingsgraad	die	met	het	materiaal	behaald	wordt.	Ook	een	correcte	selectie	van	de	meest	
geschikte	referentie	verhoogt	de	efficiëntie	en	de	kwaliteit	van	het	uit	te	voeren	werk.	Vraag	daarom	bij	twijfel	advies	
aan	uw	Cibo-toepassingsexpert.

Snelheid
•	 Consulteer	telkens	het	productlabel	voor	onze	adviessnelheid
•	 Te	hoge	snelheid	kan	leiden	tot	overdreven	warmteontwikkeling	en	voortijdige	slijtage
•	 Een	laag	toerental	staat	garant	voor	een	maximaal	rendement	en	een	betere	finish

Productselectie
Selectie	criteria:
-	 Vorm	&	afmetingen
- Densiteit
-	 Korrelgrofte

De meest geschikte vorm of afmeting gekoppeld aan de juiste densiteit en korrelgrofte, dragen sterk bij tot een effici-
ent gebruik en verhogen aanzienlijk de kwaliteit van het uitgevoerde werk.

Wilt u finishen of lasverkleuringen verwijderen?
➡	Start	met	een	SA5
 
Wilt u materiaal wegnemen? vb. ontbramen of TIG-lasnaden verwijderen
➡		Start	met	een	SA7.	Zo	kan	u	steeds	nog	stijgen	of	dalen	in	agressiviteit,	naargelang	het	resultaat	 

dat u wilt behalen

Druk
Gebruik steeds medium druk

•	 Te	hoge	druk	zorgt	voor	extra	warmteontwikkeling,	wat	kan	leiden	tot	schuurfouten	en	voortijdige	slijtage
•	 Bij	te	lage	druk	schuurt	het	product	onvoldoende	of	zelfs	niet

Hoek
•	 Gebruik	op	de	kopse	kant	of	onder	een	hoek	zorgt	voor	een	hogere	agressiviteit
•	 Vlak	gebruik	garandeert	een	betere	finish

Toepassingsadviezen



Schuurwielen met  
asopening

Schuurwielen met  
asopening voor Finit-Easy Schuurwielen op stift

Schuurschijven op  
glasvezel drager Gripschijven Quick-Change Slijpstiften

Toepassingen -	Ontbramen	van	de	zijkan-
ten van een werkstuk

-	Freeslijnen	verwijderen

-	Structureren

- De afwerking van het  
oppervlak verbeteren

-	TIG	lasnaden	wegslijpen	
en/of finishen

- Lasverkleuringen  
verwijderen

-	Slijpen	en	reinigen	van	
binnendiameters en 
moeilijk bereikbare  
oppervlakken

- Lasverkleuringen  
verwijderen

-	Ra-waarde	verbeteren

-	Wordt	gebruikt	als	
aanvulling op de lamel-
lenschijven om krassen 
te verwijderen of om het 
oppervlak te verbeteren

-	Ideale	laatste	stap	voor	
het hoogglans polijsten

-	Kanten	breken

- Lasverkleuringen  
verwijderen

-	Materiaal	is	zeer	flexibel,	
wat voornamelijk op 
vlakke werkstukken een 
voordeel is

-	Ideale	laatste	stap	voor	
het hoogglans polijsten

-	Ra-waarde	verbeteren

- Lasverkleuringen  
verwijderen

- Toepassingen waarbij het 
contactoppervlak van de 
schijf eerder klein moet 
zijn, of waar de controle 
van de schuuractiviteit 
belangrijk is

- Lasverkleuringen  
verwijderen 

-	Freeslijnen	verwijderen

-	Oppervlakte	ruwheid	
verbeteren

-	Voor	het	afwerken	van	
binnenlasnaden en van 
werkstukken met een 
beperkte bereikbaarheid

- Lasverkleuringen  
verwijderen

-  Breken van de kanten van 
geboorde, geponste of 
gefreesde openingen

Machine -	Stationaire	machine

-	Flexibele	as	machine

-	Rechte	slijper

-	Finit-Easy	* -	Flexibele	as	machine

-	Rechte	slijper

-	Regelbare	haakse	slijper

-	Finit-Easy	*

-	Regelbare	haakse	slijper

-	Excenter	schuurder

-	Finit-Easy	*

- Pneumatische haakse 
slijper

-	Elektrische	haakse	slijper

-	Flexibele	as	machine

-	Rechte	slijper

- Haakse slijpmachine 
(elektrisch en pneuma-
tisch) met stiftopname

 

SA Gamma



Schuurwielen met  
asopening

Schuurwielen met  
asopening voor Finit-Easy Schuurwielen op stift

Schuurschijven op  
glasvezel drager Gripschijven Quick-Change Slijpstiften

Toepassingen -	Ontbramen	van	de	zijkan-
ten van een werkstuk

-	Freeslijnen	verwijderen

-	Structureren

- De afwerking van het  
oppervlak verbeteren

-	TIG	lasnaden	wegslijpen	
en/of finishen

- Lasverkleuringen  
verwijderen

-	Slijpen	en	reinigen	van	
binnendiameters en 
moeilijk bereikbare  
oppervlakken

- Lasverkleuringen  
verwijderen

-	Ra-waarde	verbeteren

-	Wordt	gebruikt	als	
aanvulling op de lamel-
lenschijven om krassen 
te verwijderen of om het 
oppervlak te verbeteren

-	Ideale	laatste	stap	voor	
het hoogglans polijsten

-	Kanten	breken

- Lasverkleuringen  
verwijderen

-	Materiaal	is	zeer	flexibel,	
wat voornamelijk op 
vlakke werkstukken een 
voordeel is

-	Ideale	laatste	stap	voor	
het hoogglans polijsten

-	Ra-waarde	verbeteren

- Lasverkleuringen  
verwijderen

- Toepassingen waarbij het 
contactoppervlak van de 
schijf eerder klein moet 
zijn, of waar de controle 
van de schuuractiviteit 
belangrijk is

- Lasverkleuringen  
verwijderen 

-	Freeslijnen	verwijderen

-	Oppervlakte	ruwheid	
verbeteren

-	Voor	het	afwerken	van	
binnenlasnaden en van 
werkstukken met een 
beperkte bereikbaarheid

- Lasverkleuringen  
verwijderen

-  Breken van de kanten van 
geboorde, geponste of 
gefreesde openingen

Machine -	Stationaire	machine

-	Flexibele	as	machine

-	Rechte	slijper

-	Finit-Easy	* -	Flexibele	as	machine

-	Rechte	slijper

-	Regelbare	haakse	slijper

-	Finit-Easy	*

-	Regelbare	haakse	slijper

-	Excenter	schuurder

-	Finit-Easy	*

- Pneumatische haakse 
slijper

-	Elektrische	haakse	slijper

-	Flexibele	as	machine

-	Rechte	slijper

- Haakse slijpmachine 
(elektrisch en pneuma-
tisch) met stiftopname

 *	vraag	naar	de	speciale	Finit-Easy	folder

SA Gamma
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Schuurwielen met asopening

Diameter Breedte As diameter Densiteit Bestel Code Max. TPM Aantal

Ø	150 25 Ø	25,4 SA5 SA5T33 6.000 3

25 Ø	25,4 SA6 SA6T33 6.000 3

25 Ø	25,4 SA7 SA7T33 6.000 3

25 Ø	25,4 SA8 SA8T33 6.000 3

Schuurwielen met asopening voor FE

Diameter Breedte As diameter Densiteit Bestel Code Max. TPM Aantal

Ø	150 3 Ø	25,4 SA7 SA7T30 6.000 6

3 Ø	25,4 SA8 SA8T30 6.000 6

3 Ø	25,4 SA10 SA10T30 6.000 6

6 Ø	25,4 SA5 SA5T31 6.000 6

6 Ø	25,4 SA6 SA6T31 6.000 6

6 Ø	25,4 SA7 SA7T31 6.000 6

6 Ø	25,4 SA8 SA8T31 6.000 6

6 Ø	25,4 SA10 SA10T31 6.000 6

Schuurwielen op stift

Diameter Breedte Stift diameter Densiteit Bestel Code Max. TPM Aantal

Ø	75 25 Ø 6 SA5 SAUS/5/75256 15.000 5

Ø	100 13 Ø 6 SA7 SAUS/7/100136 12.000 5

Schuurschijven op glasvezeldrager

Afmetingen Densiteit Bestel Code Max. TPM Aantal

Ø	115x22 SA5 SAG/5/115 10.000 5

Ø	115x22 SA6 SAG/6/115 10.000 5

Ø	115x22 SA7 SAG/7/115 10.000 5

Ø	125x22 SA5 SAG/5/125 8.000 5

Ø	125x22 SA6 SAG/6/125 8.000 5

Ø	125x22 SA7 SAG/7/125 8.000 5

Gripschijven

Diameter Densiteit Bestel Code Max. TPM Aantal

Ø	115 SA5 SAGR/5/S104 10.000 5

SA6 SAGR/6/S104 10.000 5

SA7 SAGR/7/S104 10.000 5

Quick-Change

Diameter Breedte Densiteit Bestel Code Max. TPM Aantal

Ø	75	(socatt) 6 SA5 QSSA/5/756 12.000 10

6 SA6 QSSA/6/756 12.000 10

6 SA7 QSSA/7/756 12.000 10

6 SA8 QSSA/8/756 12.000 10

6 SA5 QLSA/5/756 12.000 10

Ø	75	(lockit) 6 SA6 QLSA/6/756 12.000 10

6 SA7 QLSA/7/756 12.000 10

6 SA8 QLSA/8/756 12.000 10

Slijpstiften

Diameter Stift diameter Densiteit Bestel Code Max. TPM Aantal

Ø	25 Ø 6 SA7 SAUSA21731 34.500 5

Ø	10 Ø 3 SA7 SAUSB121731 45.300 5

Ø 13 Ø 3 SA7 SAUSW183732 51.700 5

Ø 13 Ø 3 SA6 SAUSW185632 34.500 5

Overzichtstabel

Uw verdeler

Geproduceerd doorVoor andere maten en densiteiten. Raadpleeg CIBO. 

Deugenietstraat	5	-	3150	Tildonk	-	België
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		 +	32	16	61	84	84

 info@cibo.be

 www.cibo.be


