
Scratch-A-Way
Krassenverwijderingssysteem



B

Meer dan 90% van alle krassen zijn oppervlaktekrassen. Deze kunnen met het Scratch-a-way krassenverwijderingssysteem stap voor stap 
moeiteloos verwijderd worden. Binnen de bekende systemen kenmerkt het wereldwijd gepatenteerde Scratch-a-way zich door snelle, veilige en 
„onzichtbare“ resultaten. 
Geschikt voor het verwijderen van lichte krassen, vlekken, zuurplekken op vlakglas, isolatieglas, autoglas enz. De flexibele rubberkraag beschermt 
de werkomgeving en bediener voor vuil. Bij krassenverwijderingen aan de rand van ingebouwd glas kan de rubberkraag eenvoudig verwijderd 
worden om dichter aan de kant te komen. 
Scratch-a-way kan gebruikt worden in de werkplaats zowel als op locatie.

 1 Productinformatie

 2 Gebruik
 Het glasoppervlak grondig wassen met schoon water, geen glasreiniger gebruiken.
 De machine in een hoek van 90° op het glasoppervlak zetten, niet kantelen. In geval van twijfel een tweede persoon laten beoordelen.
 De hand moet de machine in het midden boven het slijpwiel geleiden.
 Bij horizontale bewerking, verwijdert u de rubberkap, zodat het zicht op de polijstplaats vrij is.
 De benodigde oppervlaktetemperatuur ligt bij ca. 60-65°C (wordt bij minimaal watergebruik automatisch bereikt)
 Het optimale toerental op glas is 60-75 o/min.
 U bereikt optimaal resultaat, wanneer het krasoppervlak dat bewerkt wordt, niet groter is dan 1,5 x de grootte van de polijstschijf.  

 Deze plek graag voordien markeren.
 Het hanteren van de machine is niet vergelijkbaar met een accuslijper voor het verwijderen van verf, maar moet langzaam gedaan worden  

 binnen het gemarkeerde vlak.
 Bij lichte vuilafzettingen eerst met een oudere schijf werken, alvorens een nieuwe te gebruiken. 

 

Markeren
Glas grondig met helder water en zeem reinigen. 
Met de rode markeerstift de kras vanaf de onderzijde van het glas markeren.

Analyseren
Bekijk het oppervlak met de loep. De kras wordt nu 30x uitvergroot weergegeven. 
De loep belicht bovendien de kras. 
Door scherp te stellen kunt u de kras goed beoordelen.

oppervlaktekrassen dieptekrassen

Alleen oppervlaktekrassen kunnen verwijderd worden met de  
Scratch-a-way. 

Slijpen/polijsten
Leg de polijstschijf met het klittenband op de drager. Bevochtig de kras met water en beweeg het 
ingeschakelde apparaat met een gelijkmatige spiraalbeweging langzaam over de kras heen en weer. Stop 
na 30 seconden. Verwijder het residu met de rubberkraag en controleer de kras. Herhaal deze handeling 
zo lang, tot de kras verwijderd is.

Reinigen
Aansluitend het oppervlak 
grondig reinigen met de Bohle 
glasreiniger BO 5107805.

Art. nr. omschrijving

BO 53 009 14 Scratch-A-Way SAW360 230 V

BO 53 009 02 Scratch-A-Way pneumatische aandrijving

BO 53 009 11 polijstschijf met klittenbandaansluiting
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