Asennussuosituksia – nora® -jalkalistat
ja jalkalistakulmat
Alustan lujuus- ja kosteustason on täytettävä yleisen asennusvalmiuden vaatimukset. Betonin suhteellinen kosteus saa korkeintaan
olla 85% (SisäRYL 2013). Pohjien rakennekorkeus ei saa olla suurempi kuin 0,6 mm. Seinän ja lattian epätasainen tai liian karkea
pohja on tasoitettava.
Lattian lämpötilan on oltava asennuksen ja liiman kovettumisen aikana väh. +18 °C (SisäRYL 2013). nora® -profiileiden asennuslämpötilan on oltava sama kuin alusrakenteen lämpötila. Talvella ne puretaan pakkauksesta ja säilytetään avoimina 2-3 vuorokautta
asennuslämpötilassa.
nora® -profiilit valmistetaan kumista. Tarttuvuuden takaamiseksi on profiilin kääntöpuoli pyyhittävä huolellisesti kostealla liinalla,
sinne ei saa jäädä roskia.
Huomioi lisäksi ”Yleisiä ohjeita nora® -lattiapäällysteiden, porraselementtien ja tarvikkeiden asennukseen”.

Jalkalista S 3003 ja jalkalistakulma SI 7001 tai SA 7002
Suorakulmaisille leikkauksille tarkoitettu jiirilaatikko helpottaa jalkalistojen tarkkaa leikkausta vastaaviin kulmiin: Tarkat kulmaleikkaukset
ovat mahdollisia, koska jiirilaatikko on sovitettu kaksikylkisille listoille, ja leikattaessa se sulkee listan sisäänsä.
Aina ensin asennetaan jalkalistakulmat (kuva 1) ja tämän jälkeen
jalkalistat (kuva 2).

Kuva 1

Kuva 2

Tarvittavat työkalut jalkalistojen/
jalkalistakulmien S 3003, SI 7001,
SA 7002 asennukseen
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1. Ennen asennustöiden aloittamista
listakorkeus ja profiilien pohjaleveys
merkitään lyijykynällä tai kalkilla piirretyllä viivalla. Näin varmistetaan, että
jalkalistakulmat voidaan liimattaessa
asentaa samaan tasoon jalkalistojen
kanssa.

2. Jalkalistoja ja jalkalistakulmia liimattaessa suosittelemme käytettäväksi seinään
nora® Profix 90* ja lattiaosaan nora®
Profix 50* -kuivaliimanauhoja.
		
Kiinnitä kuivaliimanauha seinään ja
lattiaan. Älä irrota asennusnauhan
suojapaperia.

3. T arkista jiirilaatikon avulla, että jalkalistan sisä- ja ulkokulmat ovat suoria ja
vasta sitten liimaa ne kiinni.

4. N
 aputtele jalkalistakulma vaalealla
kumivasaralla kiinni seinään ja lattiaan.

*tai muiden valmistajien vastaava tuote; tarkista soveltuvuus ja käsittely sekä valitun tuotteen menekki asennussuosituksesta tai teknisistä tiedoista.
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5. T ämän jälkeen jalkalistat leikataan
jiirilaatikkoa apuna käyttäen. Avattu
jiirilaatikko asetetaan liimatun jalkalistakulman viereen. Koska jalkalistakulmien ja jalkalistojen väliset liitokset on
saumattava, asetetaan jiirilaatikko
liitokselle niin, että sauman leveydeksi
tulee 2-3 mm.
Tämän jälkeen jalkalista asetetaan
jiirilaatikkoon ja jiirilaatikko suljetaan.

6. J alkalista merkitään mattoveitsellä
pitkin jiirilaatikon reunaa ja kun jiirilaatikko on poistettu, leikataan ylimääräinen osaa pois, näin saadaan aikaan
siistejä liitoksia.

7. Poista kuivaliimanauhan suojapaperi.

06/2019

												

Sivu 3/8

8. Y
 hdistä jalkalista ja jalkalistakulma, ja
naputtele vaalealla kumivarasalla.

9. L iitossaumat sisä- ja ulkokulmiin
sekä päällysteeseen saumataan
nora® -1-K-saumausmassalla. Tämä
saumaus voidaan tehdä heti asennuksen jälkeen. Saumattava alue käsitellään ensin nestemäisellä nora® -vahalla (ks. käsittelysuositus ”Saumaus”).

06/2019

												

Sivu 4/8

Jalkalistat S 1008 U, S 1023 U ja S 1024 U
Tarvittavat työkalut jalkalistojen
S 1008 U, S 1023 U ja S 1024 U
asentamiseen

1. Kiinnitä nora® -Profix 50* -kuivaliimanauha (S 1008 U ja S 1023 U) tai
Profix 90* (S 1024 U) seinään.

2. P uhdista jalkalistan kääntöpuoli
kostealla liinalla, kääntöpuolella
ei saa olla roskia tai pölyä.

3. Poista kuivaliimanauhan suojapaperi.
		
Aseta jalkalista oikealle korkeudelle.

*tai muiden valmistajien vastaava tuote; tarkista sopivuus ja käsittely sekä valitun tuotteen menekki asennussuosituksesta tai teknisistä tiedoista.
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4. P aina jalkalistaa tiiviisti porrasraudalla
ja naputtele kiinni vaalealla kumivarasalla.

5. Kuumenna jalkalistaa ulkokulmien
kohdalta kuumailmapuhaltimella ja
käännä se kevyesti kulman ympäri.
		Kun ulkokulmat ovat jäähtyneet
muotoonsa, kiinnitä ne.

6. Sisäkulmat leikataan ja liitetään toisiinsa.

7. N
 ämä kulmassa olevat listat täytyy
kiinnittää pikaliimalla, jotta niiden
väliin ei muodostuisi rakoa.
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8.	Vaihtoehtoisesti jalkalistaa voidaan
kuumentaa myös sisäkulmissa ja painaa
varovasti porrasraudan avulla kulmaan,
kiinnitetään, kun ovat jäähtyneet.

9. L iitos kahden jalkalistan välillä liimataan pikaliimalla kovan alustan päällä,
näin niiden väliin ei muodostu rakoa.

10. P aina listaa tiiviisti seinäpintaan
porrasraudalla ja naputtele kiinni
vaalealla kumivarasalla.

06/2019

												

Sivu 7/8

Yhteystiedot:
Puh.:
FI +358 3 271 0600
DE +49 (0) 6201 - 80 66 33

Linkki videoon:
www.nora.com/installation

Sähköposti: info@nora.com
www.nora.com
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