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Monteringsanvisning för självhäftande golvsockel 
Bästa kund! 

Grattis till er nya självhäftande golvsockel. 

PRIMO har under utvecklingen av denna 

produkt genomfört omfattande tester för att 

kunna erbjuda er en så monteringsvänlig och 

funktionell produkt som möjligt. På vissa (råa) 

ytor kan det trots allt vara svårt att få en 

tillfredsställande vidhäftning, därför kan en 

generell garanti för produktens 

vidhäftningsförmåga inte ges. 

Vid montage av produkten ber vi er följa 

nedanstående riktlinjer: 

Självhäftande lister har dålig vidhäftning 

vid låga temperaturer: 

Montering i rum med en rumstemperatur under 

18°C bör undvikas. Rummet skall vara helt 

uppvärmt vid monteringen. Golvsockeln skall 

förvaras minst tre dagar i ett uppvärmt rum så 

att den har samma temperatur (18°C). 

Före montering rullas profilen ut för att 

acklimatiseras. 

Monteringsytan skall vara ren och torr: 

Underlaget skall vara jämnt och det får inte 

finnas sprickor/hålrum på golv, dörrar och 

liknande. 

Dammig och lös puts tas bort med en blöt 

borste. Om det fortfarande är dammigt skall 

underlaget behandlas med ett dammbindande 

medel. 

Hårda ytor skall vara fria från smuts och fett. 

Ytan skall vara torr innan monteringen. 

Ojämnheter, hål och sprickor skall spacklas med 

kalk-/cementbruk till minimum samma höjd som 

golvsockeln. 

Vänligen notera att golvsockeln inte har en 

optimal vidhäftning på vävtapet, putsade och 

andra ojämna väggar.  

Profilen kan sträckas: 

Profilen är framställd av mjuk PVC eller TPE 

(inte PVC), vilket betyder att profilen kan 

sträckas för att sedan dra ihop sig. Golvsockeln 

FÅR INTE STRÄCKAS UNDER MONTAGE.  

Ta bort listens skyddstejp successivt: 

Om skyddstejpen tas bort på en för lång sträcka 

är det risk att klistret berörs oavsiktligt eller 

smutsas ned så att vidhäftningsförmågan 

försämras. 

Hörn skall skäras av: 

Golvsockeln får inte böjas för mycket i hörnen 

eftersom klistret då kan utsättas för ett onödigt 

stort tryck vilket kan leda till att listen lossnar. 

Om listen böjs runt ett hörn skall det grundas 

innan montering. 

Extra kontaktlim i utvändiga/invändiga hörn ger 

ett mer tillförlitligt resultat. För att undgå att 

listen reser sig i hörnen rekommenderas att 

listen där är delad. 

Vid montering av golvsocklen skall den pressas 

ned så att det bildas en rät vinkel på 90°. 

Skötsel och rengöring 

Listerna vårdas och sköts med normala 

rengörings- och golvvårdsprodukter som 

används till golv. När listen rullas kan limrester 

förekomma på ytan, detta avlägsnas med sprit 

eller med C-18 etikettavlägsnare. 

För att få ett så bra resultat som möjligt är det 

mycket viktigt att ovannämnda riktlinjer följs. 

Vi vill också göra er uppmärksamma på att 

det inte kan ges en generell garanti på 

produkten. 

Se hela sortimentet på 

www.primolister.com 


