Forberedelser Montering
• Listverk fra Deco Systems skal hellimes mot vegg/tak. Følg forbrukstabell på baksiden av
dette arket.
• Alle produkter skal monteres med lim NMC Adefix.
• Enkelte lister skal monteres med NMC Adefix+ i skjøtene. Oversikt finner du på baksiden
av arket.
• Benytt styreplugger på de lister som har plugghull i skjøtene.
• Sørg for at alle overflater er tørre og fri for støv før montering.
• Lim må ikke oppbevares der hvor det er fare for frost. Sjekk også datomerking på tuber
før montering.
Tips til montering — Du trenger følgende:
• Sag
• Gjærekasse
• Limpistol
• Tommestokk
• Krittsnor
• Fuktig svamp
Sørg for å ha en god og stødig gardintrapp, samt et passende arbeidsbord for påføring av lim.
Montering
Mål opp listens dimensjon på veggen og merk så av denne. Tilpass listen med sag og
gjærekasse. Påfør listen lim ifølge forbrukstabell og monter listen etter kontrollmerkene.
Skjøtene skal også limes. Taklister over 10X10 cm (H X B) limes i skjøtene med Adefix+
(gjelder ikke XPS).
Ujevnheter i tak fuges ut med limet. Fjern overflødig lim med en sparkel og listen er fuget
i samme opperasjon. Bruk en fuktig svamp til å vaske bort eventuelle limrester og til å glatte
med. Neste list er klar for montering.
Etter 20 minutter kan du gå tilbake å kontrollere skjøtene og at listen sitter som den skal. La
listen tørke til neste dag, deretter sparkles skjøter med våtromossparkel og pusses med
sandpapir ca 180 korning for å få en sømløs skjøt.
Nå gjenstår kun maling.
Maling
Listene er ferdig grunnet. Vi anbefaler å benytte vannfortynnbare malingsprodukter produkter.
Kontakt oss for spørsmål rundt andre typer maling.
Listene bør overmales med to strøk for best resultat.
For mer informasjon om montering av listverk, rosetter eller innkassinger ta konakt på
telefon 33 46 00 02 eller se www.decosystems.no
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Limforbrukstabell
Taklist *

Antall meter pr. patron

Taklist, smal, mindre enn 80 mm
Taklist, bred, større enn 80 mm

Karmlist

7-9
5-7

Antall meter pr. patron

Karmlist, smal, mindre enn 80 mm
Karmlist, bred, større enn 80 mm

Hjørnelist

7-9
5-7

Antall meter pr. patron

Hjørnelist

10

Fotlist

Antall meter pr. patron

Limtype
Adefix
Adefix

Limtype
Adefix
Adefix

Limtype
Adefix
Limtype

Fotlist, smal, mindre enn 80 mm
7-9
Fotlist, mellom 80 mm - 120 mm
5-7
Fotlist, bred, større enn 120 mm
3-5
Alle lister limes også i skjøtene med Adefix.

Adefix
Adefix
Adefix

Rosetter og Dørsett

Limtype

Rosetter
Dørsett

0,5 - 1 patron pr rosett
0,5 patron pr dørsett

Innkassing og Smygplate
Innkassing **
Smygplate ***

Antall meter pr. patron

Antall meter pr. patron
2-3
18-20

Adefix
Adefix

Limtype
Adefix
Adefix +

* Taklister over 10X10 cm (H X B) limes i skjøtene med Adefix+ (gjelder ikke XPS).
** Alle innkassinger skjøtes med Adefix + og plugger. 25-30 skjøter pr. patron.
*** Limes med Adefix + i vinduets foringsspor og produktsskjøter.
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