
For mer informasjon om montering av dekor, rosetter eller ornamenter ta konakt på 
telefon 33 46 00 02 eller se www.decosystems.no 

 
 
 
 
 

Forberedelser Montering 
 

• Produkter fra Deco Systems skal hellimes mot vegg/tak.  

Se lim-forbruk på produktsiden på WEB. 

• Alle produkter skal monteres med lim NMC Adefix. 

• 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 – Ting du kan trenge 
 

• Limpistol 

• Tommestokk 

• Krittsnor 

• Fuktig svamp 

• Vater 

• Blyant 
 
Obs! I noen tilfeller kan man også ha behov for gjerdekasse og sag! 
 
 
Sørg for å ha et passende arbeidsbord for påføring av lim, og en god gardin trapp hvis det skal 
monteres høyt på veggen eller i taket. 
 

Montering 

Mål opp dekorens eller ornamentet dimensjon på veggen. Benytt vater og målestokk for å finne 
ønsket plassering og merk så av ønsket plassering på vegg/tak. 
 
Påfør dekorens eller ornamentet lim i henhold til det som er oppgitt på produktsiden dens på 
decosystems.no, og monter dekor eller ornament etter kontrollmerke.  
 
Store dekorelementer eller ornamenter over 10X10 cm (H X B) limes med Adefix+ (gjelder ikke XPS). 
 
Ujevnheter i tak eller vegg fuges ut med limet. Fjern overflødig lim med en sparkel og 
dekorelementet er fuget i samme operasjon. Bruk en fuktig svamp til å vaske bort eventuelle lim-
rester og til å glatte med. Neste dekorelement er klar for montering. 
 
Etter 20 minutter kan du gå tilbake å kontrollere eventuelle skjøter og at dekorelementet sitter som 
den skal. La dekorelementet tørke til neste dag. Nå gjenstår kun maling. 
 

Maling 
Dekorelementene kommer 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. 
 

 Generell installasjonsveiledning 

Dekor og ornamenter 
 


