Monterings anbefalinger– nora® fodlister
og fodlistehjørner
Monteringsfladen skal være i henhold til VBO, DIN 18 365 og GSO, før montering Monteringsfladen må ikke have strukturhøjder
på mere end 0,6 mm. Et ujævnt eller for åben monteringsflade skal spartles og glattes.
Undergulvets temperatur skal ved lægningen og under tørringen af limen være mindst 15 °C. nora® profiler skal ved lægningen have
undergulvets temperatur og skal derfor om vinteren opbevares nogle dage udstrakt ved lægningstemperaturen.
nora® profiler fremstilles af gummi. For at sikre en god vedhæftning, skal profilbagsiden tørres omhyggeligt af med en fugtig klud,
der må ikke være smuds på bagsiden.
Læs også vores „Generelle anvisninger til lægning af nora® gulve, formtrapper og tilbehør“.

Fodliste S 3003 og fodlistehjørne SI 7001 el. SA 7002

Først monteres hjørnerne
(billede 1) og derefter de lige
stykker (billede 2).

Nødvendigt værktøj til lægning
af fodlisterne/ fodlistehjørnerne
S 3003, SI 7001, SA 7002
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1. Før monteringen markeres sokkelhøjde
og bredde for profilerne med en
blyantstreg eller ved at trække en
snor. Hermed sikres det, at hjørner
kan monteres så de kommer til at
flugte med de lige stykker.

2. T il limningen af fodlister og fodlistehjørner anbefaler vi nora® profix 90*
til væggen og nora® Ppofix 50* til
gulvdelen.
		
Anbring klæbebåndet på væggen og
gulvet. Fjern ikke tapens dækpapir.

3. F ør fodpanelernes indvendige og
udvendige vinkler limes, skal det kontrolleres, at de sidder i rette vinkler,
ved hjælp af et stykke fodpanel
(bredde mindst 10 cm).
En tømrervinkel kan også anvendes.

4. Slå fodlistehjørner fast på gulv og
væg med den lyse gummihammer
(ikke sort gummi).

*eller sammenligneligt produkt fra en anden producent; egnetheden og forarbejdningen samt forbruget af det valgte produkt kan findes i brugervejledningen
el. det tekniske datablad.
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5. D
 erefter udskæres fodpanelet. Mellem indvendige og udvendige vinkler
skal fodpanelet være mindst 10 cm
bredt. Om nødvendigt forkortes vinklerne. Der anbringes et stykke fodpanel, så det overlapper den fastgjorte
fodpanelvinkel. Brug et andet stykke
fodpanel (mindst 10 cm bredt) som
lineal.

6. Eftersom samlingerne mellem fodpanelvinklerne og fodpanelerne skal
fuges, skal fodpanelet placeres op til
vinklen på en måde, så der dannes en
fugebredde på 2-3 mm. Markér fodpanelet langs kanten af denne "lineal"
ved hjælp af en trapezklinge. Fjern
"linealen", og skær den udstående del
af. På denne måde opnår man pæne
samlinger.

7. Træk dækpapiret af montagetapen.
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8. E fterfølgende trykkes fodlisten og
fodlistehjørnet og bankes med en lys
gummihammer.

9. Fugerne imellem de ind- og udvendige
hjørner og imod gulvet fuges med
nora® 1-K-fugemasse. Denne fugning
kan gennemføres direkte efter lægningen og voksning med nora® flydende
voks (se monteringsanbefaling for
»Fugning«).
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Fodlisterne S 1008 U, S 1023 U og S 1024 U
Nødvendigt værktøj til montering
af fodlister S 1008 U, S 1023 U
og S 1024 U

1. n ora® montagetape profix 50*
(til S 1008 U og S 1023 U) el. profix
90* (til S 1024 U) monteres på
væggen.

2. R engør bagsiden af fodlisten med en
fugtigt klud, bagsiden skal være helt
ren.

3. Fjern dækpapiret fra montagetapen.
		
Placér fodlisten i den rigtige højde.

*eller sammenligneligt produkt fra en anden producent; egnetheden og brug samt forbruget af det valgte produkt kan findes i monterings vejledningen
el. det tekniske datablad.
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4. M
 ed trappejernet presses soklen på
plads og bankes med en lys gummihammer.

5. O
 pvarm fodlisterne ved de udvendige hjørner med en varmeføn og
træk dem med et let træk rundt om
hjørnet.
		Fikser de udvendige hjørner, indtil de
er så afkølede, at de beholder formen.

6. D
 e indvendige hjørner tilskæres og
stødes let sammen.

7. F or at undgå en fuge skal der
anvendes sekundlim i hjørnerne.
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8.	Alternativt kan fodlisten opvarmes
i de indvendige hjørner og ved hjælp
af trappejernet forsigtigt trykkes ind i
hjørnet og derefter fikseres, til det er
afkølet.

9. S
 amlingerne mellem to fodlister
skal limes sammen for at undgå en
fuge. (på et hårdt underlag)

10. Med trappejernet gnides soklen imod
væggen og bankes med en lys gummihammer.
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Kontakt:
Tel.:
DK +45 43 43 93 93
DE +49 (0) 6201 - 80 56 66

Link til monterings video:
www.nora.com/installation

E-Mail: info@nora.com
www.nora.com
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