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BAUTA DOUBLE ZILVER
#8/11

Dit is een zeer grof schuurseg-
ment met zeer ruwe diamanten. 
Voor het verwijderen van coatings 
of cementsluier.

BAUTA DOUBLE ZWART
#14/16

Het standaard segment voor grof 
schuren. Dit schuursegment ge-
nereert een ruw gestructureerd 
oppervlak. Dit segment is geschikt 
als voorbereiding voor tegels of 
egalisatielagen.

BAUTA DOUBLE GROEN
#60/80

Dit is een segment voor fijn te  
schuren. Dit segment genereert 
een afgewerkt, structuurvrij op-
pervlak klaar om te coaten of af te 
lakken.

BAUTA DOUBLE WIT
#150

Dit is een segment dat een zeer 
fijn en glad oppervlak genereert.
Kan ook ingezet worden op na-
tuursteen (nat & droog). 

BAUTA DOUBLE GEEL
#200

Dit is een het fijnste metaalgebon-
den segment uit het gamma.
Kan ook ingezet worden op na-
tuursteen (nat & droog). 

Op aanvraag zijn ook nog Bauta Double Bruin (#20/25) en Bauta Double Rood (#100/120) beschikbaar.

Van deze verschillende segmenten hebben wij verschillende bindingen (hardheden):
SCSSSS   Super zacht   Speciale toepassingen
SCSSS   Extreem zacht   Beton met een glanzende en harde toplaag
SCSS   Extra zacht   Extra harde beton
SCS   Zacht    Harde beton
SCM   Medium    Normaal beton 
SCX   Hard    Zachte beton en stopverf
SCXX   Extra hard   Ruwe beton
SCXXX   Extreem hard   Vers gegoten beton
SCXXXX   Super hard   Verregende beton

BAUTA DOUBLE: Premium diamantsegmenten. 
Hoog rendement & breed aanbod korrels en bindingen

BAUTA DOUBLE BLAUW
#30/40

Het standaard segment voor me-
dium schuren. Dit segment gene-
reert een oppervlak klaar om te 
coaten of om te schilderen. 
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ROUND ON ZWART
#14/16

Het standaard segment 
voor grof schuren. Dit 
schuursegment genereert 
een ruw gestructureerd op-
pervlak. 

ROUND ON GROEN
#60/80

Dit is een segment voor  
fijn te  schuren. Dit seg-
ment genereert een afge-
werkt, structuurvrij opper-
vlak klaar om te coaten of
af te lakken.

ROUND ON WIT
#150

Dit is een segment dat een 
zeer fijn en glad oppervlak 
genereert.

Round On hebben wij beschikbaar in de volgende bindingen (hardheden):
SCSS   Extra zacht   Extra harde beton
SCS   Zacht    Harde beton
SCM   Medium    Normaal beton 
SCX   Hard    Zachte beton en stopverf
SCXX   Extra hard   Ruwe beton

ROUND-ON: Basic diamantsegmenten. 
Goede prijs/kwaliteit - beperkt aanbod korrels & bindingen

ROUND ON BLAUW
#30/40

Het standaard segment 
voor medium schuren. Dit 
segment genereert een op-
pervlak klaar om te coaten 
of om te schilderen. 

ROUND RAP ZWART
#14/16

Het standaard segment 
voor grof schuren. Dit 
schuursegment genereert 
een ruw gestructureerd op-
pervlak. 

ROUND RAP GROEN
#60/80

Dit is een segment voor  
fijn te  schuren. Dit seg-
ment genereert een afge-
werkt, structuurvrij opper-
vlak klaar om te coaten of
af te lakken.

ROUND RAP WIT
#150

Dit is een segment dat een 
zeer fijn en glad oppervlak 
genereert.

ROUND-RAP: Speciale diamantsegmenten voor zeer harde beton.
Hoog rendement - oplossing voor harde ondergronden

ROUND RAP BLAUW
#30/40

Het standaard segment 
voor medium schuren. Dit 
segment genereert een op-
pervlak klaar om te coaten 
of om te schilderen. 


