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Monterings- og håndteringsvejledning for hvidmalede lister. 
 
 
Materialeberegning: Vi anbefaler, at man bestiller 5-10 % ekstra, så der er kompenseret for almindeligt spild i 
forbindelse med fx renskæring og fraskær.  
 
Opbevaring: Listerne bør opbevares vandret, opløftet fra underlaget, behørigt understøttet, tørt og beskyttet 
mod vejrliget. Bryd ikke folieindpakningen før umiddelbart inden opsætning.  
 
Inden opsætning: Alt konstruktionsarbejde med vandholdige produkter skal være afsluttet inden opsætning – 
og det sikres, at der er normale fugt- og temperaturmæssige forhold. Listerne skal akklimatiseres i mindst 48 ti-
mer inden opsætning.  
 
Kontrol af lister: Det påhviler den, der anvender listerne, at inspicere den enkelte liste for visuelle defekter in-
den opsætning. Såfremt en liste forarbejdes/anvendes, betragtes den som værende accepteret.  
 
Savning: Ved renskær, smig skæring og afkortning af lister, skal der altid anvendes en skarp savklinge med 
mange tænder for bedste snit-finish.  
 
Afkortning/frasortering: Der må påregnes eventuel afkortning/frasortering af enkelte lister pga. lettere små-
fejl, krumning etc. 
 
Montering - søm: Ved montage af fodlister, indfatninger og skyggelister på underlag af træ eller gips, kan der 
anvendes max 1,5 mm søm (runde dykkere) på 60-70 mm længde. Der bør sømmes midt på listen pr 30 cm. Så-
fremt man ønsker at spartle sømhullerne, skal disse dykkes 1-2 mm. Bruges der kraftigere søm anbefales det at 
bore for. Montering af de små tilbehørslister kan udføres med max 1,0 mm søm (runde dykkere). Ved kraftigere 
dykkere vil træet flække. Såfremt der anvendes trykluft-sømpistol til monteringen, skal korrekt tryk kontrolleres 
– fx på overskydende liste. 
 
Montering – skruer: Ved montering med selvskærende skruer (længde 60-70 mm), bores der for med skarpt 
murbor midt på listen, gennem listen og ind i væggen – minimum 10 cm fra enden og ellers med cirka 30 cm 
mellem skruerne. Hullet i listen skal undersænkes. Ved montering med skruer (max 4 mm og 60-70 mm lange) 
og plugs bores der først for på listen med passende træ bor – hullet skal undersænkes. Listen presses mod gulv 
og væg og hullerne markeres med syl på væggen. Herefter bores med passende mur bor for i murværket og 
passende plugs bankes i hullet. Skru skruen i, så den er 1-2 mm forsænket. Ønskes tilbehørslisterne skruet fast 
skal der altid bores for.  
 
Montering – lim: 
Ønsker man at opsætte lister med set- eller montagelim, kan dette kun anvises til fodlister. Følg anvisningen på 
det valgte limprodukt nøje. 
 
Eventuel afsluttende malebehandling: Til listerne fås original reparationsmaling til udbedring af eventuelle 
småskader eller pletning af sømhullerne. Det anbefales at fuge, spartle og efterfølgende male listerne for højeste 
finish. Brug kun egnede produkter og følg anvisningen på de valgte produkter nøje.  
 
 
 
 
Evt. spørgsmål rettes til forhandleren, ellers se DLH’s hjemmeside: www.dlh.dk 
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