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Scan Combifloor is een compleet concept voor het polijsten van beton. U schuurt      
beton op basis van een betrouwbare en geteste techniek specifiek ontwikkeld voor 
de Scanmaskin gereedschappen. Het resultaat is een hoogkwalitatieve vloer, zowel 
op functioneel als op esthetisch vlak.
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Standaard Versie - 4 Stappen
De Standaard versie is het eerste schuur- en polijstsysteem binnen het Scan Combifloor concept.

Scan-On Bauta GrOen Sc-PrOOf

Scan-On Bauta Wit Scan-On rDc ZWart

Scan-On rDc BlauW Sc-Shine

ScanPaD Dancer Geel ScanPaD Dancer GrOen

Stap 1.
Schuur het betonoppervlak met Scan-On Bauta Dubbel Groen segmenten totdat u de bovenlaag 
hebt verwijderd en de gewenste hoeveelheid granulaat laat zien. Maak de vloer schoon van alle 
stof met behulp van een stofzuiger.
Behandel het oppervlak met SC-Proof zoals volgt:
•	 Maak de ondergrond schoon. De ondergrondtemperatuur moet zich boven de +5°C bevinden.
•	 Breng een dunne maar volledige laag aan, ongeveer 0,1-0,2 ltr/m² met behulp van een vernevelaar. 
•	 Laat dit enkele uren inwerken, uitharden en drogen.
•	 Als het oppervlak volledig opgedroogd is, herhaal stap B.
•	 Wacht tussen de 2-4 uur vooraleer over te gaan naar de volgende schuurstap. 

Stap 2.
Gebruik Scan-On Bauta Dubbel Wit metaalgebonden diamantsegmenten en schuur grondig om 
alle krassen te verwijderen. Maak de vloer schoon van alle stof met behulp van een stofzuiger. 

Stap 3.
Om de krassen van stap 2 te verwijderen, schuurt u grondig met Scan-On RDC Zwart segmenten. 
Maak de vloer schoon van alle stof met behulp van een stofzuiger. 

Stap 4.
Om de krassen van stap 3 te verwijderen, schuurt u grondig met Scan-On RDC Blauw segmenten. 
Maak de vloer schoon van alle stof met behulp van een stofzuiger. 
Impregneer het oppervlak met SC-shine zoals volgt:
•	 Maak de ondergrond schoon. 
•	 Breng SC-Shine aan met een microvezeldoek. Breng een dunne maar volledige laag aan, gebruik hiervoor 0,02 liter/

m2. 
•	 Laat dit volledig drogen vooraleer over te gaan naar de volgende stap. De absorptietijd bedraagt ongeveer 20min, 

afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid.

Boen het oppervlak met uw schuurmachine of een éénschijfmachine en de ScanPad 
Dancer n°3 (geel). Impregneer het oppervlak met SC-shine zoals volgt:
•	 Maak de ondergrond schoon. 
•	 Breng SC-Shine aan met een microvezeldoek. Breng een dunne maar volledige laag aan, gebruik hiervoor 0,02 liter/

m2. 
•	 Laat dit volledig drogen vooraleer over te gaan naar de volgende stap. De absorptietijd bedraagt ongeveer 20min, 

afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid.

Boen het oppervlak met uw schuurmachine of éénschijfmachine en de ScanPad 
Dancer n°4 Groen. De vloer is klaar voor gebruik. 

*** Indien u tijdens de eerste 7 dagen de vloer droog houdt en daarna periodiek de ScanPad 
Dancer n°4 Groen gebruikt om de vloer op te boenen, dan zal uw vloer zijn glansgraad behouden 
en er als nieuw uit blijven zien. Voeg enkel water toe tijdens het gebruik van de ScanPad Dancer 
n°4 Groen voor het onderhoud van uw vloer bij hardnekkige vervuiling. Gebruik van een schoon-
maakmiddel is niet nodig.
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Stap 1.
Schuur het betonoppervlak met Scan-On Bauta Dubbel Groen segmenten totdat u de bovenlaag 
hebt verwijderd en de gewenste hoeveelheid granulaat laat zien. 
Maak de vloer schoon van alle stof met behulp van een stofzuiger.
Behandel het oppervlak met SC-Proof zoals volgt:
•	 Maak de ondergrond schoon. De ondergrondtemperatuur moet zich boven de +5°C bevinden.
•	 Breng een dunne maar volledige laag aan, ongeveer 0,1-0,2 ltr/m² met behulp van een vernevelaar. 
•	 Laat dit enkele uren inwerken, uitharden en drogen.
•	 Als het oppervlak volledig opgedroogd is, herhaal stap B.
•	 Wacht tussen de 2-4 uur vooraleer over te gaan naar de volgende schuurstap. 

Stap 2.
Gebruik Scan-On Bauta Dubbel Wit metaalgebonden diamantsegmenten en schuur grondig om 
alle krassen te verwijderen. Maak de vloer schoon van alle stof met behulp van een stofzuiger. 

Stap 3.
Om de krassen van stap 2. te verwijderen, schuurt u grondig met Scan-On RDC Zwart segmenten. 
Maak de vloer schoon van alle stof met behulp van een stofzuiger. 

Stap 4.
Om de krassen van stap 3. te verwijderen, schuurt u grondig met Scan-On RDC Blauw segmenten. 
Maak de vloer schoon van alle stof met behulp van een stofzuiger. 

Stap 5.
Om de krassen van stap 4. te verwijderen, schuurt u grondig met Scan-On RDC Rood segmenten. 
Maak de vloer schoon van alle stof met behulp van een stofzuiger. 
Impregneer het oppervlak met SC-shine zoals volgt:
•	 Maak de ondergrond schoon. 
•	 Breng SC-Shine aan met een microvezeldoek. Breng een dunne maar volledige laag aan, gebruik hiervoor 0,02 liter/

m2. 
•	 Laat dit volledig drogen vooraleer over te gaan naar de volgende stap. De absorptietijd bedraagt ongeveer 20min, 

afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid.

Boen het oppervlak met uw schuurmachine of een éénschijfmachine en de ScanPad 
Dancer n°3 (geel). Impregneer het oppervlak met SC-shine zoals volgt:
•	 Maak de ondergrond schoon. 
•	 Breng SC-Shine aan met een microvezeldoek. Breng een dunne maar volledige laag aan, gebruik hiervoor 0,02 liter/

m2. 
•	 Laat dit volledig drogen vooraleer over te gaan naar de volgende stap. De absorptietijd bedraagt ongeveer 20min, 

afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid.

Boen het oppervlak met uw schuurmachine of éénschijfmachine en de ScanPad 
Dancer n°4 Groen. De vloer is klaar voor gebruik.
 
*** Indien u tijdens de eerste 7 dagen de vloer droog houdt en daarna periodiek de ScanPad 
Dancer n°4 Groen gebruikt om de vloer op te boenen, dan zal uw vloer zijn glansgraad behouden 
en er als nieuw uit blijven zien. Voeg enkel water toe tijdens het gebruik van de ScanPad Dancer 
n°4 Groen voor het onderhoud van uw vloer bij hardnekkige vervuiling. Gebruik van een schoon-
maakmiddel is niet nodig.

Medium Versie - 5 Stappen
De Medium versie is het middelste schuur- en polijstsysteem binnen het Scan Combifloor concept. 
Gebruik dit stappenplan indien u een meer duurzame vloer wenst met een hogere glansgraad.

Scan-On Bauta GrOen Sc-PrOOf

Scan-On Bauta Wit Scan-On rDc ZWart

Scan-On rDc BlauW

Sc-Shine

ScanPaD Dancer Geel ScanPaD Dancer GrOen

Scan-On rDc rOOD
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Exclusieve Versie - 7 Stappen
De Exclusieve versie is het derde schuur- en polijstsysteem binnen het Scan Combifloor concept. 
Gebruik dit stappenplan indien u een zeer harde en duurzame vloer wenst, zoals bijvoorbeeld in geval van rubber-
sporen of vuil, en toch een zeer mooi glansresultaat wilt behouden.

Scan-On Bauta GrOen Sc-PrOOf

Scan-On Bauta Wit Scan-On rDc ZWart

Scan-On rDc BlauW

Sc-Shine

ScanPaD Dancer Geel ScanPaD Dancer GrOen

Scan-On rDc rOOD

Scan-On rDc Wit Scan-On rDc GrOen

Stap 1.
Schuur het betonoppervlak met Scan-On Bauta Dubbel Groen segmenten totdat u de bovenlaag 
hebt verwijderd en de gewenste hoeveelheid granulaat laat zien. Maak de vloer schoon van alle 
stof met behulp van een stofzuiger.
Behandel het oppervlak met SC-Proof zoals volgt:
•	 Maak de ondergrond schoon. De ondergrondtemperatuur moet zich boven de +5°C bevinden.
•	 Breng een dunne maar volledige laag aan, ongeveer 0,1-0,2 ltr/m² met behulp van een vernevelaar. 
•	 Laat dit enkele uren inwerken, uitharden en drogen.
•	 Als het oppervlak volledig opgedroogd is, herhaal stap B.
•	 Wacht tussen de 2-4 uur vooraleer over te gaan naar de volgende schuurstap. 

Stap 2.
Gebruik Scan-On Bauta Dubbel Wit metaalgebonden diamantsegmenten en schuur grondig om 
alle krassen te verwijderen. Maak de vloer schoon van alle stof met behulp van een stofzuiger. 

Stap 3.
Schuur grondig met Scan-On RDC Zwart en ontstof de vloer met behulp van een stofzuiger. 

Stap 4.
Schuur grondig met Scan-On RDC Blauw en ontstof de vloer met behulp van een stofzuiger. 

Stap 5.
Schuur grondig met Scan-On RDC Rood en ontstof de vloer met behulp van een stofzuiger. 

Stap 6.
Schuur grondig met Scan-On RDC Wit en ontstof de vloer met behulp van een stofzuiger. 

Stap 7.
Schuur grondig met Scan-On RDC Groen en ontstof de vloer met behulp van een stofzuiger. 
Maak de vloer schoon van alle stof met behulp van een stofzuiger. 
Impregneer het oppervlak met SC-shine zoals volgt:
•	 Maak de ondergrond schoon. 
•	 Breng SC-Shine aan met een microvezeldoek. Breng een dunne maar volledige laag aan, gebruik hiervoor 0,02 liter/

m2. 
•	 Laat dit volledig drogen vooraleer over te gaan naar de volgende stap. De absorptietijd bedraagt ongeveer 20min, 

afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid.

Boen het oppervlak met uw schuurmachine of een éénschijfmachine en de ScanPad 
Dancer n°3 (geel). Impregneer het oppervlak met SC-shine zoals volgt:
•	 Maak de ondergrond schoon. 
•	 Breng SC-Shine aan met een microvezeldoek. Breng een dunne maar volledige laag aan, gebruik hiervoor 0,02 liter/

m2. 
•	 Laat dit volledig drogen vooraleer over te gaan naar de volgende stap. De absorptietijd bedraagt ongeveer 20min, 

afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid.

Boen het oppervlak met uw schuurmachine of éénschijfmachine en de ScanPad 
Dancer n°4 Groen. De vloer is klaar voor gebruik. ***
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Matte Versie - 2 Stappen
De Matte versie binnen het Scan Combifloor concept biedt u geen glansresultaat zoals bij de voorgaande versies, 
maar biedt wel een beperking van uw stofontwikkeling naderhand. 

Scan-On Bauta GrOen Sc-PrOOf

Scan-On Bauta Wit Sc-Shine

ScanPaD Dancer Geel ScanPaD Dancer GrOen

Stap 1.
Schuur het betonoppervlak met Scan-On Bauta Dubbel Groen segmenten totdat u de bovenlaag 
hebt verwijderd en de gewenste hoeveelheid granulaat laat zien. Maak de vloer schoon van alle 
stof met behulp van een stofzuiger.
Behandel het oppervlak met SC-Proof zoals volgt:
•	 Maak de ondergrond schoon. De ondergrondtemperatuur moet zich boven de +5°C bevinden.
•	 Breng een dunne maar volledige laag aan, ongeveer 0,1-0,2 ltr/m² met behulp van een vernevelaar. 
•	 Laat dit enkele uren inwerken, uitharden en drogen.
•	 Als het oppervlak volledig opgedroogd is, herhaal stap B.
•	 Wacht tussen de 2-4 uur vooraleer over te gaan naar de volgende schuurstap. 

Stap 2.
Gebruik Scan-On Bauta Dubbel Wit metaalgebonden diamantsegmenten en schuur grondig om 
alle krassen te verwijderen. Maak de vloer schoon van alle stof met behulp van een stofzuiger. 
Impregneer het oppervlak met SC-shine zoals volgt:
•	 Maak de ondergrond schoon. 
•	 Breng SC-Shine aan met een microvezeldoek. Breng een dunne maar volledige laag aan, gebruik hiervoor 0,02 liter/

m2. 
•	 Laat dit volledig drogen vooraleer over te gaan naar de volgende stap. De absorptietijd bedraagt ongeveer 20min, 

afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid.

Boen het oppervlak met uw schuurmachine of een éénschijfmachine en de ScanPad 
Dancer n°3 (geel). Impregneer het oppervlak met SC-shine zoals volgt:
•	 Maak de ondergrond schoon. 
•	 Breng SC-Shine aan met een microvezeldoek. Breng een dunne maar volledige laag aan, gebruik hiervoor 0,02 liter/

m2. 
•	 Laat dit volledig drogen vooraleer over te gaan naar de volgende stap. De absorptietijd bedraagt ongeveer 20min, 

afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid.

Boen het oppervlak met uw schuurmachine of éénschijfmachine en de ScanPad 
Dancer n°4 Groen. De vloer is klaar voor gebruik. 

*** Indien u tijdens de eerste 7 dagen de vloer droog houdt en daarna periodiek de ScanPad 
Dancer n°4 Groen gebruikt om de vloer op te boenen, dan zal uw vloer zijn glansgraad behouden 
en er als nieuw uit blijven zien. Voeg enkel water toe tijdens het gebruik van de ScanPad Dancer 
n°4 Groen voor het onderhoud van uw vloer bij hardnekkige vervuiling. Gebruik van een schoon-
maakmiddel is niet nodig.


