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Monteringsvejledning for selvklæbende fodlister 

Kære Kunde! 
 
Tillykke med Deres nye selvklæbende PRIMO-
fodliste. 
 
PRIMO har under udviklingen af dette produkt 
udført fyldestgørende tests for at sikre Dem et 
så monteringsvenligt og funktionelt produkt som 
muligt.  
På visse (ru) overflader kan det være vanskeligt 
at få en tilfredsstillende vedhæftning, hvorfor en 
generel garanti for produktets vedhæftningsevne 
ikke kan gives. 
 
Ved montage af produktet beder vi Dem  
om at følge nedenstående retningslinjer: 
 
Selvklæbende lister er svære at få til  
at hæfte ved lave temperaturer: 
 
Montering i rum med en rumtemperatur under 
18°C bør undgås. Rummet skal være gennem 
varmet ved montering. Fodlisten skal opbevares 
min. 3 dage i et opvarmet rum, så den har 
samme temperatur (18°C). 
 
Før opsætning rulles profilet ud til 
akklimatisering. 
 
Monteringsfladen skal være ren og tør: 
 
Underlaget skal være glat, og der må ikke være 
sprækker/hulrum ved gulv, døre o. lign. 
Støv og løst puds fjernes. Er der stadigvæk 
støv, skal underlaget behandles med støv 
bindende middel. 
 
Faste flader skal være fri for smuds og fedt. 
Fladen skal være tør inden montering. 
 
Ujævnheder, huller og revner skal pudses op i 
kalk-/cementmørtel i minimum samme højde 
som fodlisten. 
 
Bemærk venligst, at fodlisten ikke har 
optimal klæbekraft på savsmuldstapet, hessian, 
vandskurede vægge og andre ujævne 
overflader. 
 

 
 
Profilet kan strækkes: 
 
Profilet er fremstillet i blød PVC eller TPE (non 
PVC), hvilket betyder, at profilet kan strækkes, 
men efterfølgende trækkes sig sammen igen. 
Fodlisten MÅ IKKE STRÆKKES UNDER 
MONTAGE.  
 
Fjern listens afdækning successivt: 
 
Hvis afdækningen fjernes over et for langt 
stykke, er der risiko for, at klæberen berøres 
unødigt eller forurenes, så klæbeevnen 
reduceres. 
 
Hjørner skal afskæres: 
 
Fodlisten må ikke bukkes unødigt i 
hjørnerne, da klæberen så udsættes for et stort 
pres, og kan trække sig. Hvis listen køres rundt 
om hjørnet skal der primes før montage.  
 
Ekstra kontaktlim i de udvendige/indvendige 
hjørner giver et mere robust resultat. 
 
For at undgå at listen trækker sig ud af hjørnet 
anbefales det, at listen skæres op i hjørnerne. 
 
Ved montering skal fodlisten presses ned, så 
der dannes en ret vinkel på 90°. 
 
Pleje og rengøring 
 
Listerne plejes og vedligeholdes med normale 
rengørings- og plejemidler som bruges på 
gulvet. Da listerne rulles kan der forekomme lim 
klatter, disse kan fjernes med sprit eller med  
C-18 Etiketfjerner. 
 
For at få et så godt resultat som muligt er der 
meget vigtigt, at ovennævnte 
retningslinjer følges. Vi gør Dem ligeledes 
opmærksom på, at der ikke kan gives en 
generel garanti på produktet. 
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