Montageanvisning

!
Hygien Avbärarlist / Avvisarlist!
Verktyg och tillbehör för montage:!

!

!

Laserpass på stativ rekommenderas !
Gerkapmaskin med metallklinga rekommenderas!
Skruvdragare!
Tumstock!
Metallborr, 6 mm!
Konförsänkare!

!

Vid infästning i betongvägg:!
Slagborrmaskin!
Betongborr 6 mm!
Bits PZ2 (för VVS Skruv 5x60)!

!

För montage i våtrumsklassade miljöer!
Silikon för tätning av skruvhål!

!

Att tänka på: !
Infästning i våtzon 1 måste utföras i massiv konstruktion enligt gällande branchregler (BBV 15:1).!

!
!
Infästning:!
!
Vi rekommenderar att alltid montera listerna med rostfri VVS-Skruv.!
!

Vid optimala förhållanden blir åtgången 5 st skruv och eventuella plugg per 2 meter. !
Om väggen inte är slät kan man behöva skruva 2 st skruv vid varje infästningspunkt och i värsta
fall lägga på en ytterligare punkt för att listen ska sluta tätt mot vägg, vilket skulle innebära 12 st
skruv och plugg per 2 meter. !
Avbärarlist eller avvisarlist med höjd 200 mm och uppåt ska alltid monteras med 2 skruv vertikalt
vid varje infästningspunkt.!

!

Listen levereras utan förborrade hål för att kunna anpassas till väggens förhållanden och listens
eventuella kapningar.!

!
!
Montage:!
!

Materialet rör sig efter temperatur. Listen bör hålla likvärdig temperatur vid montering som slutlig
användning och ska därför acklimatiseras till utrymmet minst 24 timmar innan montage.!

!
Följande anvisningar förutsätter optimala förhållanden.!
!

1. Höjden på avbärarlist monterat på vägg beror på vad som väggen ska skyddas mot.
Kontrollera höjd på vagnar och liknande som används / ska användas i lokalen. Vanlig höjd vid
2 st parallella lister är 900 mm mellan färdig golvyta till övre listens centrum och ca 300 - 500
mm mellan färdig golvyta till undre listens centrum. Montera lasern på önskad höjd.!

!
!
!
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2. Mät ut väggens bredd och kapa till listen i önskad längd. Ska listen monteras vid ytterhörn /
innerhörn geras ändarna 45 grader utvändig / invändigt.!

!

3. Tänk alltid på eventuell el som kan finnas i väggar, tex ovan eluttag. Använd 6 mm stålborr för
att borra hål i listen. Börja 70 mm från ändarna och sedan centrera övriga 3 hål mot varandra
ca 465 mm emellan eller anpassa skruvhål till väggens eventuella reglar. Är listen kapad
anpassas mängden infästningspunkter till listens längd. Försänk hålen med konförsänkare.!

!

4.

!

Håll upp listen mot laserns linje, använd 6 mm borr för att borra i väggen med hjälp av listens
förborrade hål, börja med ändarna. !

5. För våtutrymmen ska vägghålen tätas med silikon. Montera övriga plugg och täta med silicon
igen. Sätt dit listen och skruva.!

!
!

Önskar man att dölja skruvarna kan detta göras med vit silikon.!
Skär bort gradning runt de försänkta hålen med mattkniv eller rakblad. Applicera silikon och skrapa
med en japanspackel.!
Önskas list helt utan synlig infästning, kontakta oss.!

!
!
!
Skötselinstruktioner:!
!

För rengöring av avbärarlist kan vanligt rengöringsmedel användas. Vid behov av starkare
rengöring (syrahaltiga rengöringsmedel) utför prov.!

!
!
!
!
!
Kontakt:!
!

kontakt@baralist.se!
08 707 92 53!

!

Box 4003!
181 04 Lidingö!

!
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