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SCHUURSTOFZUIGEN BIJ DE BRON
BEVORDERT DE KWALITEIT
MOBIELE SCHUURSTOFZUIGERS BIEDEN
FLEXIBELE EN ECONOMISCHE OPLOSSING
Mobiele schuurstofzuigers zijn op de werkvloer een
onmisbaar instrument bij het uitvoeren van
schuurwerken. Afhankelijk van het elektrisch of
pneumatisch schuren, moet gekozen worden voor
een aangepaste zuigunit met goede zuigslang. We
belichten hier de verschillende aspecten die een rol
zullen spelen in de aankoopbeslissing en geven extra
informatie over de verschillende stofklassen.
Via een geïntegreerde zelfreiniging (hier een volledige automatische reiniging elke
15 seconden) zal de luchtstroom de stofrestjes uit de filter grotendeels wegblazen
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STOFAFZUIGING
Gezondheid
Bij het schuren ontstaat een
microstof dat een zeer grote
penetratiecapaciteit heeft in de
longen. Een goede afzuiging is
dus nodig om zowel de
werknemer als de werkomgeving
te beschermen. De aangezogen
stoflucht wordt gefilterd, waarbij
het stof wordt opgevangen in een
reservoir met eventueel stofzak.
Werkkwaliteit
Doordat de gemaakte
schuurkrassen niet vollopen met
schuurstof, krijgt men een mooier
schuurbeeld. Daardoor kunnen
deze krassen later beter verfijnd
worden. Het direct afzuigen van
de onregelmatigheden, zoals
slijtagerestjes van het
schuurpapier en de stofdeeltjes,
zorgt ook voor een egaal
schuurpatroon.

proper, waardoor er minder snel
slijtage is van het schuurmateriaal,
zodat de materiaalkost daalt.
Doordat het stof wordt
weggezogen, is er ook minder
warmteontwikkeling, wat de
levensduur van het schuurpapier
verhoogt.

30.000 Pa kan met een relatief
dunne slangdiameter gewerkt
worden, om toch een hoge
afzuigcapaciteit te garanderen.
Voor zwaardere toepassingen
bestaan industriële schuurstofzuigers tot zelfs 52.000 Pa
onderdruk.

Tijdwinst
Schuurstofafzuiging zorgt
bovendien voor tijdwinst doordat
er sneller kan gewerkt worden,
een properder geschuurd
oppervlak wordt verkregen en er
nadien minder nazorg is

AANKOOPCRITERIA

VACUUMPRINCIPE

Kostverlagend
Het schuurpapier blijft veel langer

Er zijn 2 types schuurstofzuigers:
de hoogvacuümtoestellen en de
middelvacuüm. Terwijl het laatste
type vooral wordt gebruikt bij
schuurtafels, werken alle mobiele
schuurstofzuigers met
hoogvacuüm. Het afzuigprincipe
bij hoogvacuümsystemen berust
op het direct bij de bron afzuigen
en transporteren van de schuurstof. Door een beschikbare
onderdruk van 20.000 tot zelfs

Het aankopen van een type zal
afhangen van verschillende
parameters van zowel de
stofzuigerunit als de zuigerslang.
Schuurstofzuigerunit
Aandrijving: Het type
schuurmachine waarmee gewerkt
wordt zal mee de keuze bepalen
van het model schuurstofzuiger. Er
bestaan zowel elektrisch
aangedreven schuurmachines als
pneumatisch aangedreven
modellen. Alle schuurstofzuigers
zijn standaard voorzien van een
aansluiting van elektrisch
gereedschap. Bij werken met
persluchtgereedschap dient een
model te worden gekozen dat
hiervoor voorzien is of kan

STOFKLASSEN
STOFKLASSEN

MAXIMALE DOORLAAT

STOFSOORTEN

L

1,00%

Filtert 99% van:
• Stofsoorten met MAC-waarden > 1 mg/m³

M

0,10%

Filtert 99,9% van:
• Stofsoorten met MAC-waarden > 0,1 mg/m³
• Houtstof (tot 1200W/50 liter)

H

0,01%

Filtert 99,995% van:
• Stofsoorten met MAC-waarden
• Kankerverwekkende stofsoorten
• Stofsoorten met ziekteverwekkers
• Asbeststof

TYPE 22 EXPLOSIEVE
STOFSOORTEN (ATEX ZONE 22)

Cfr. stofklasse L, M of H maar met
aanvullende eisen

• Stofsoorten uit de stofexplosieklassen St1, St2
en St3 in ATEX Zone 22 (voorheen zone 11)

EXPLOSIEVE GASSOORTEN
(ATEX ZONE 2)

Separate goedkeuring
voor zone 2

Licht ontvlambare gassoorten, minder dan 10 uur
per jaar aanwezig
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omgebouwd worden.
Het zuigvermogen wordt bij
alle toestellen traploos en
automatisch geregeld tijdens het
schuren. Bij een groter haalbaar
vermogen zal ook een groter
luchtvolume kunnen aangezogen
worden per tijdseenheid. Het
effectieve zuigvermogen is echter
ook afhankelijk van andere
factoren, zoals de inwendige
weerstand van machine,
zuigslang en toebehoren, alsook
de afmetingen, de kwaliteit en het
filterreinigingssysteem.
De zuigkracht is niet alleen
afhankelijk van het wattage. Veel
belangrijker zijn de hoogvacuüm
luchtverplaatsing en het
filteroppervlak, met bijbehorend
filterreinigingssysteem. Een vuile
filter zal immers de zuigkracht
enorm doen dalen.De
zuigkrachtregeling gebeurt bij
grotere toestellen d.m.v. van
onderdrukmeting en een
frequentieregelaar. Bij de kleine
toestellen functioneert de
zuigkracht gewoon op zijn
maximumdruk.
Schakeling: De meeste

WETGEVING SCHUURSTOF
Hier moet de wetgeving gevolgd
worden die stelt dat de uitstoot
onder de 0,1 mg/m³ moet
liggen. Daarom moeten de
schuurstofzuigers behoren tot
stofklasse M.
STOFKLASSE
Alhoewel de meeste toestellen
voorzien zijn voor stofklasse M, is
het toch aan te raden om daar
naar te informeren. Indien echter
gewerkt wordt in een omgeving
waarin stoffen van de
explosieklassen ST1, ST2 en ST3
worden gewerkt moet het toestel
een toelating hebben voor
ATEX/B1 met stofklasse M.

