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Werkblad
THEMA: HOUTBEWERKING MET SCHUURPAPIER

HET EINDE STAAT VOOR DE AFWERKING MET SCHUURPAPIER.

Schuurpapier wordt ook wel zandpapier genoemd.
Het zorgt voor de afwerking van de oppervlakken:

- 
- 

Schuurpapier is verkrijgbaar in diverse korrelgroottes, die met een getal 
op de achterzijde van het schuurpapier worden aangeduid. 

Hierbij geldt: hoe fi jner het schuurpapier, des te groter het getal!

Dat betekent voor jouw werk: 
Nummer                        voor grofschuren                           voor fi jnschuren.

LET OP HET VOLGENDE BIJ HET SCHUREN MET SCHUURPAPIER:

• Voor het schuren een                             gebruiken. Grote werkstukken 
vast inspannen, kleinere werkstukken het beste op het vastgespannen 
schuurpapier schuren. 

• Indien mogelijk eerst             tegen de vezel in en dan                   tegen de vezelrichting in 
schuren.

• Om het schuurpapier klein te maken                             maar een scherpe 
lat gebruiken. De lat op het papier leggen en naar boven afscheuren.

• Bij schuurpapier met nummers groter dan 100 steeds goed                        
   of buiten schuren, omdat het stof de longen kan belasten.
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Oplossing bij
het werkblad

kunt u gratis downloaden

www.aduis.nl

Ruwe vlakken van hout gladmaken
Punten wegschuren ter voorkoming van verwondingsgevaar

60, 80 100, 120 

Schuurblok

in de lengte

geen schaar

luchten

dwars



©
 A

du
is

comN° 100.219

Werkblad - Kijk voor de antwoorden op Internet - www.aduis.nl. Heeft u ook werbladen en wilt u deze met andere 
collega´s delen? Mail ze dan naar Aduis (info@aduis.nl) en wij plaatsen deze dan als downlaod op onze web site.

Werkblad

HEB JE HET GOED? 

– Dan kun je meteen bij de oplossing invullen, hoe het schuur-
papier heet dat bij de metaalbewerking wordt genoemd.

– Weet je het niet zeker? Vul de ontbrekende woorden in de hokjes in, dan wordt er een woord 
in de gearceerde vakjes gevormd.
 
1. ontziet het schuurpapier
2. ander woord voor schuurpapier
3. laat de platgedrukte houtvezels omhoog komen
4. eerst tegen de richting, dan met de  .... mee
5. schuurpapier is er in verschillende 
6. bij werkzaamheden met fijn schuurpapier goed....

VEEL PLEZIER MET PUZZELEN!

 OPLOSSING: SCHUUR 

1.
2.

3.
4.

5.
6.

   L I N N E N

1. S C H U U R B L O K
2. Z A N D P A P I E R

3. S P O E L E N
4. N E R F

5. K O R R E L S
6. L U C H T E N


