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ASENNETTU TUOTE = HYVÄKSYTTY TUOTE

Listoissa ilmeneviin mahdollisiin tuotantovirheisiin voidaan vedota vain ennen 
niiden asentamista.

fax +358 10 279 7007
www.listatalo.�

MDF- ja puulistat on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

PVC- ja Aito saunatuotelistat soveltuvat kosteisiin 
sisätiloihin.

Listojen lämpötilan ja kosteuden on annettava ta-
saantua aina ennen kiinnitystä.

Säilytä listoja 2-3 päivää tilassa, jossa asennus ta-
pahtuu. Huonelämpötila noin 20 ˚C ja ilman suhteel-
linen kosteusprosentti alle 50 %.

Aloita asennus katkaisemalla listat sopivaan mittaan. 
Tee tarvittavat jiiraukset valmiiksi.

JIIRAUS: MDF- ja puulistat voit jiirata sahaamalla.

NAULAUS: Käytä viimeistelynaulainta, naulausvä-
lisuositus 60 cm, kiinnitä lisäksi lista molemmista 
päistä.

PIILOKIINNIKE: Käytetään MDF-jalkalistojen kans-
sa. Mittaa piilokiinnikkeelle oikea asennuskorke-
us lattiasta käyttämällä apuna listapalaa (n. 2 cm). 
Kiinnikkeen tulee osua listan takana olevaan uraan. 
Asenna kiinnike ruuvaamalla tai naulaamalla alustan 
mukaan. Asennustiheys noin 2 kpl/metri. Sama kiin-
nike käy myös nurkkiin taivuttamalla kiinnike keskeltä 
90 astetta. Laita kiinnike aina listojen jatkoskohtaan.

LIIMAUS: Käytä liimaukseen tarkoitettua puristinta. 
Levitä liimaa listan taakse ja paina lista kiinni sei-
nään. Irrota lista alustasta ja varmista riittävä liima-
määrä. Odota hetki liiman imeytymistä alustaan ja 
paina lista uudestaan kiinni.

RUUVAUS: Huomioi, että reikä on vähintään 20 
mm:n etäisyydellä reunasta. Reiän koko sama kuin 
ruuvin paksuus ilman kierrehelttoja. Betoniseinässä 
tarvitset ruuviin sopivan nailontulpan.

4x25x25x2790 

EAN 6418172026652

665-20

MDF, white lacquer fir, melamine

5 pc./package

FOLD STRIP

APPLICATION

INSTALLATION

BEFORE INSTALLATION

MDF and wooden elements are intended for indoor 
use only.

PVC and Aito sauna products are suitable for use in 
damp indoor premises.

MDF and wooden elements are intended for indoor 
use only.
PVC and Aito sauna products are suitable for use 
in damp indoor premises.

Always allow the product temperature and humidity 
to stabilise prior to installation.

Keep the products at the intended installation premi
ses for 23 days. The room temperature must be 
around 20°C and relative air humidity less than 50%.

First, cut the elements to suitable length. Prepare 
the necessary mitres.

MITRING: MDF and wooden elements can be mitred 
by sawcutting.

NAILING: Use finishing nailer, recommended nailing 
distance 60 cm; attach the element additionally from 
both ends.

HIDDEN FASTENER: Used with MDF products. 
Measure the correct installation height from the floor 
for the fastener using an element piece (approx.  
2 cm). The fastener must reach the groove behind 
the element. Install the fastener by screw or nail, 
depending on the substrate. Installation interval: 
approx. 2 pc./metre. The same fastener is also 
usable at corners, by bending it at a 90° angle at the 
centre. Always install a fastener to element joints.

GLUING: Use a clamp intended for gluing. Spread 
the glue over element back surface and press it 
against the wall. Separate the element from the base 
surface and check if there is enough glue. Wait for a 
moment, allowing the glue to absorb into the surface, 
and press the element against the surface again.

SCREWING: The distance between a screw hole 
and element edge must be at least 20 mm. The hole 
must be of the same size as the screw (excluding 
the thread). In case of concrete walls, use a suitable 
nylon dowel.

INSTALLED PRODUCT = APPROVED PRODUCT

Any manufacturing faults discovered in the elements must be notified before their 
installation.

ATTENTION!

Tel. +358 10 279 7000
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