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MDF lister er produsert for nordiske forhold og det er viktig å undersøke / måle luftfuktighet i rommet. Denne skal alltid være mellom RF 35-65 % 

(klimaklasse 1). For lav eller for høy luftfuktighet kan over tid føre til krymping eller svelling av listene. Slike skader vil ikke være reklamasjonsber-

ettiget. Videre er det viktig at listene blir akklimatisert i det rommet (18-20°C) det skal monteres i min. 48 timer før installasjon. 

Før montering er det viktig at du undersøker listene for eventuelle synlige feil og mangler. Lister med synlige feil/mangler må ikke monteres. Krav 

basert på åpenbare defekter er ugyldige etter installasjon av produktet. 

Montering av lister
La listverket akklimatisere seg i 48 timer. Til tross for at listene er av MDF er dette viktig for å ungå bevegelse etter montering. Sørg for å ha en 

god kapp -og gjære sag for fine kutt i listen. Dersom listene må skjøtes bør de skråskjæres. For å få en finest mulig resultat anbefaler vi at du limer 

sammenføringene.

innvendig hjørne gulv
Mål veggens lengde. Listens bakside skal være like lang som veggen når du har gjæret den i 45 grader eller hjørnets vinkel. Sett listene i sammen 

i hjørne og press dem mot gulvet når du stifter dem fast.

Utvendig hjørne gulv
Mål veggens lengde. Listens bakside skal være like lang som veggen, men nå må listen gjæres motsatt vei.

taklister
Takslister settes opp på samme måte som gulvlistene. Listen skal være like lang som veggen og gjæres innvendig eller utvendig. Sett gjerne 

listen opp i hjørne for så  å se merke hvilke vei den skal gjæres. For å tette åpning mellom list og tak/vegg kan du bruke Smartpanel Akrylfuge-

masse. Også spikerhull kan tettes på denne måten. 

Lister rundt vindu
Listen skal ligge 0,5 cm inn på vindusforing (hvis du ikke bruker lister med utforing). Listene skal kappes i 45 graders vinkel. En enkel måte å 

gjøre dette på er å måle utforingen og legge til 1 cm (0,5cm på hver side). Begynn med og hold den nederste og øverste lista på merkene, og 

fest dem på midten kun i foringen. Dykkertspikeren plasseres omlag en halv cm inn på listen. Lim hjørnene oppe og nede, og plasser sidelisten. 

Juster listene slik at de ligger rett på merkene, og slik at hjørnene ser fine ut. Fest deretter både øvre, nedre og sidelisten i hjørnene, ca 4-5 cm 

fra gjæringen. Fest kun i foringen.  Lim hjørnene og juster slik at de ligger pent i forhold til hverandre. Bind sammen listene i hjørnet ved å feste 

en spiker inn i sidelisten fra øvre og nedre list. Fest nå alle listene videre rundt både i foringa og veggen med dykkertspiker. En hammerlengde 

mellom spikrene er passende avstand. Fest i både vegg og foring. 

Vedlikehold og rengjøring
Folierte MDF lister skal jevnlig rengjøres med godt oppvridd klut. Et mildt rengjøringsmiddel kan med fordel benyttes. Unngå kjemikaler og 

såper som inneholder sterke alkalier og syrer.

Flekkfjerning gjøres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel, alternativt kan flekker fjernes med Sitrusrens.

Ved små skader/reparasjoner anbefaler vi Smartpanel Flekkmaling/akrylfugemasse til Smartlister,  og Deco Fill på Kronolister.
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