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Generelt

Monteringsveiledning

Listede skjæres enkelt og korrekt
ved hjelp av gjæringssag

Tilpasning
Listene freses og sages akku-
rat som tre og kan tilpasses
med sag 2 mm om gangen.
Bruk en fintannet sag. Da opp-
nås skjøter av svært høy kvali-
tet. 
Ved bruk av gjæresag oppnås
en flottere finish ved gjæring.  

Sikkerhet
Vi anbefaler selvfølgelig at nor-
male forholdsregler som bruk
av støvbriller og hørselsvern
ved bruk av elverktøy følges.

Små lister klippes lett med en liste-
saks

Feste
PRIMO lister kan stiftes eller
skrues fast. Ved større lister
kan det evt. forbores i listen. 
Listene festes for hver 30 – 50
cm avhengig av underlag og
flekker ikke ved montering.
Glasslister, se veiledning
side 28.

PRIMO lister kan monteres
med alkoholbaseret silikon
eller monteringslim.
Veiledning får du der du kjøper
listene dine.

Verktøy
Vanlig trebehandlingsverktøy,
som bl.a. fintannet sag, brukes
til montering og behandling.
Alle mindre lister kan klippes
med listesaks.



Ta mål av lister

Listen måles i veggens lengde.
Hver oppmerksom på hvilken vei
gjæringssnittet skal skjæres,
– se illustrasjon.

Eksempel
Skjær for eks. gjæringssnitt i
listens ene ende. Plasser listen
inn mot vegghjørnet og sett
merke der neste gjæring skal
skjæres.

Karmlister
Karmlister monteres med 10
mm avstand til døråpningen
for å gi luft til låsefallen i
døren.
Målet på øverste karmlist (inn-
vendig mål) er avstanden mel-
lom karmsidene + 2 ✕ 10 mm.
Øverste karmlist monteres
deretter med 10 mm avstand
til karm.
Skær listen på 45° (gjæring) i
den ene enden. Vend deretter
karmen på hodet med spissen
mot gulvet. Sett et merke der
som karmlisten er ut for over-
kanten på øverste ramme, og
skjær et jevnt snitt ved merket.

x + 2 ✕ 10 mm
x

10 mm

10 mm

Vegg
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Gjæring

Alle gjæringer kan limes med
PRIMO sekundklim.

For skjøting av lister, skjæres
listene i 45° (gjæring) 
(se illustrasjonen).

Lim eller silikon anbringes som vist på
illustrasjonene.

Montering med stift eller skruer

PRIMO lister kan monteres
med stifter eller med skruer pr.
30 – 50 cm. Stifter i listefarge
kan normalt kjøpes der du kjø-
per listene dine. 
Ved større profiler forbores 
listen eventuelt.

Valg av skruer og stift er
avhengig av underlaget.

Montering med lim eller silikon

Hovedreglen er at alle lister i
"hovedhøyde" ved bordplater
o.l. monteres usynlig med
monteringslim eller alkoholba-
sert silikon. 
Veiledning får du der du kjøper
listene dine.

45° 45°

30 – 50 cm

30 – 50 cm
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Vedlikehold
Til rengjøring og vedlikehold
brukes et vanlig, enkelt rengjø-
ringsmiddel. Løsemidler som
aceton, tynner eller butylacetat
må ikke brukes. 
I tvilstilfeller ta kontakt med
PRIMO-leverandøren.

Maleveiledning

PRIMO profiler kan være sta-
tisk elektriske, slik at de tiltrek-
ker støv, hår ol. Dette proble-
met kan lett avhjelpes ved å

vaske av listene i vanlig skylle-
middel, som det du bruker til
tøyvask.
Da mange lister er pålagt folie,
vil problemet med statisk elek-
trisitet være minimalt.

Reparasjon og vedlikehold

Reparasjon 
(Lister til skjuling av ledninger)

Statisk elektrisitet

Hvis Fotpanel eller karmlist
skades – eller et ledningsuttak
skal flyttes – kan den ødelagte
delen enkelt repareres.
Listen tas av klipsene. 

Det ødelagte stykket skjæres
fra, erstattes med et tilsvaren-
de stykke list og monteres med
et skjøtestykke. Husk derfor
alltid å ta vare på "stumpene"
når listene skjæres til.

Listen avfettes med malergrunnrens.

Listen våtslipes med slipesvamp
eller slipepapir.

Listen strykes/males med en ren
100 % alkydbaseret maling. 
Stryk minst 2 ganger.


