
FDV Dokumentasjon 
Absolutt Fotlist
50mm / 70 mm 
Selvklebende myk fotlist av ftalafri PVC 

Vedlikehold

Jevnlig rengjøring 
Fjern støvpartikler fra profilen m støvsuger, myk børste eller 
med en fuktig klut.

Etter Behov
Tørk av overflaten med en fuktig mikrofiberklut eller 
mopp, ikke bløtlegge profilen). rukav kjemikalieleverandørens 
anfefalling neutralt rengjøringsmiddel blandet i henhold til 
leverandørens anvisning. Når profilen er rengjort grundlig, 
tørk etter med klut og lunkent rent vann.

Flekker 
må fjernes så snart som mulig når de er ferske. Plast 
kan bli missfarget av for eksempel olje, asfalt, gummi, 
tusj, skokrem, rust o.s.v.

 OBS! 
Sterke løsemidler som tynner, aceton osv. skal ikke brukes, fordi de ødelegger plastlisterne. Stålull, 

grov skurenylon og andre slipende materialer riper opp overflaten og gjør fotlistene matte.
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   50 / 70 m
m

Flekktyp Fjernes med 

Kaffe, sjokolade, e vin, saft, bær, fett, egg m.m. Nøytralt rengjøringsmiddel og lunkent vann 

Blod Kaldt vann 

Ekrementer, oppkast, urin Nøytralt rengjøringsmiddel og lunkent vann 

Tusj, blekk, kritt, leppestift Vaskenafta, lakknafta 

Tyggegummi, stearin Avkjøles med kaldt vann eller kjølespray. 

Skrap svært forsiktig med kniv/sparkel 

Rust Nøytralt rengjøringsmiddel og lunkent vann 

Bruksområder

Flexible fotlister produsert av extrudert ftalatfri PVC med ALU-
forsterkt mykningsstabil dobbelsidig tape (REMUR® 
switchTec® fra Uzin) montert på baksiden, egnet for 
montering i de fleste typer av offentlige miljøer der 
gulvbelegg ikke er montert med bretter på veggen.

Dimensjon
Absolutt Fotlist finns i dimensjon 50mm x 15mm respektive 
70mm x 15mm og leveres i kartong med rull om 1x 50 m.

Lagring
Produktet må lagres liggende flatt, og beskyttes mot ojevnt og 
højt trykk. Maks stablehøjde 10 kartonger. Maksimal lagringstid er 
24 måneder fra produksjonsdato.

Miljø
Absolutt fotlist 50 / 70 er produsert med 
ftalatfrie myknere, produktene oppfyller kravene i 
BREEAM NOR og er Greenguard Gold sertifisert for 
svært lave emisjoner, noe som bidrar til et veldig godt 
inneklima. 

Avfall

EAL-kod 170203, rester og revne lister er ikke-farlig 
avfall, og kan energigjenvinnes gjennom forbrenning.

Montering 
Absolutt 50 / 70 kan monteres på de fleste glatte og 
støvfrie underlag som betong, puss, sparkelmasse, malt 
underlag, metall, plast, keramikk, betong, treverk og 
primet gips. Støv kan bindes med en UZIN PE260 
løsemiddelsfri grunning. I alle tilfeller skal det 
gjennomføres limtest på det aktuelle monteringsstedet. 
Material og underlag skall akklimatiseres 24 timer   før 
montering, og material og underlag må hålle minst     18°C 
v montering. Se fullstendig installasjons veiledning for 
installasjon.

Ettersyn
løse fotlister kan limes på nytt med passende lim eller 
tilpasset dobbelt-sidig tape. Skadede lister/listdeler kan 
byttes ut, men merk at fargeforskjeller kan oppstå. For mer 
informasjon kontakt Farveringen.

Leverandør:      Farveringen
Adresse:           Dyreskuvegen 15, 2040 Kløfta
Telefon:            06250
e-post: kundeservice@farveringen.no
Web: www.faveringen.no

Distribueres og markedsføres av Farveringen - www.farveringen.no 
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