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5-I-1-LIST

Beställningskod

Foto

PGINCP(-)MD215

Mått

2 150 x 13 mm x 48 mm

Antal per förpackning

1 (kniv + skena ingår)

Produktbeskrivning
Listen med Incizo®-teknik är en enkel lösning för att få en perfekt avslutning på ditt Pergo®-golv. Du kan
skapa alla tänkbara lister med den medföljande kniven: T-list, list vid mattövergång, reducerstycke för hård
yta och en avslutningslist. Dessutom kan 5-i-1-listen användas för att avsluta vid trappor.
5-i-1-listen är en praktisk och ekonomisk lösning.
Innehåll: 5-i-1-list, flerfunktionsskena och en kniv.
Användningsområden
Pergo®-golv består till allra största delen av trä. Eftersom fuktigheten i rummet kan variera med årstiderna,
måste golvet ha möjlighet att expandera och krympa. Golvet måste kunna expandera och krympa åt alla
håll. Därför måste det finnas ett expansionsutrymme på minst 8-12 mm runt golvet. 5-i-1-listen från Pergo®
kan användas för att täcka det avståndet. Pergo® har också en brett sortiment av socklar för en perfekt
avslutning mot en vägg. (Du hittar mer information om våra Pergo®-socklar på www.pergo.com).

5-i-4-listen från Pergo® kan användas på fem olika användningsområden.
 T-list.
T-listen från Pergo® används för att få en bra övergång mellan två
golv i dörröppningar, L-formade rum eller rum där golvet är längre
eller bredare än 12 m.
 Mattövergång (nivålist).
Övergångslisten från Pergo® kan användas för att dölja
övergången till en fastsatt matta till exempel.
 Reducerstycke för hård yta (nivålist).
Nivålisten från Pergo® ger en mjuk övergång mellan ett
Pergo®-golv och ett annat lägre golv, som klinker-, parketteller plastgolv.
 Avslutningslist.
Avslutningslisten från Pergo® används för vid golvets kant
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mot en vertikal yta, till exempel skjutdörrar, låga öppna
fönster, en något högre tröskel eller ett klinkergolv.



För att avsluta golv vid trappor

Tekniska uppgifter
 Laminatyta med utmärkt slit- och reptålighet
Det hållbara AC5-laminatet gör att 5-i-1-listen Pergo® med incizo®-teknik tål slitage och repor.
 Inga förargliga skarvar jämfört med andra flerfunktionslister
 Vattentät limmad HDF-skiva.
5-i-1-listen från Pergo® består till allra största delen av trä. HDF-skivan tål fukt och ser till att
listen förblir i perfekt skick.
 Flerfunktionsskena.
Den medföljande skenan kan också användas vid stora nivåskillnader genom att du böjer noten.
 Matchande tillbehör.
5-i-1-listen från Pergo® finns med mönster och ytstrukturer som passar perfekt till ditt golv.
 Garanti:
5-i-1-listen från Pergo® är av mycket hög kvalitet. Samma garantivillkor gäller för Pergo®listerna som för Pergo®-golv.
 Ekonomiska.
Du kan använda listrester till annat och det blir mindre spill.
 Lätt.
En annan fördel med denna flerfunktionslist är att rätt lösning alltid finns till hands.
 Komplett paket.
Skenan och kniven levereras tillsammans med flerfunktionslisten.
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Bruksanvisning
 T-list

Såga listen till rätt längd. Skär av sektionerna A och B
med kniven för att göra en expansionlist.
Obs: Skär först ut båda längderna och ta sedan bort båda blocken.

golvet ska tas
placera den
Skenan kan
listen i
ligger mot

Se till att lämna tillräckligt med utrymme mellan de två ytorna som förenar listen
när golvet läggs ytorna. Expansionsfogen mellan
skenans upphöjda ben (där listen ska sitta) och
med i beräkningen. Kapa plastskenan i rätt längd och
mitt i det öppna utrymmet mellan de två golvytorna.
fästas på olika sätt. Se nedan. Tryck försiktigt fast
skenan från ena sidan till den andra. Tryck tills den
golvet.

 Mattövergång/reducerstycke för hård yta

Såga först listen till rätt längd. Kapa bort sektion A med kniven för att göra en
nivålist.
Markera på underlaget var Pergo®-golvet ska placeras. Underlaget ska gå fram
till alldeles före denna linje. Det är bättre att placera skenan (som nivålisten ska
klämmas fast i) på underlaget senare. Se till att du lägger Pergo®-golvet
tillräckligt långt från undergolvets kant. Expansionsfogen mellan skenans
upphöjda ben (där listen ska sitta) och golvet ska tas med i beräkningen. Fäst
plastskenan på underlaget med den långa noten i golvets riktning. Detta kan
göras på olika sätt. Se nedan. Tryck försiktigt fast listen i skenan från ena sidan
till den andra. Tryck tills den ligger mot golvet.
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 Avslutningslist

Såga först listen till rätt längd. Kapa bort sektion B med kniven för att göra en
kantlist.
Montering mot en vertikal yta:
Såga plastskenan rätt längd och lägg den med noten mot den vertikala ytan på
underlaget. Noten fungerar som en distanshållare. Fästa skenan: se nedan. Se till
att expansionsfogen är tillräcklig mellan golvet och skenans ben som listen ska
klämmas fast i.
Tryck försiktigt fast listen i skenan från ena sidan till den andra. Tryck tills den
ligger mot golvet.

Montering mot en vertikal yta:
Gör på samma sätt som för att montera en nivålist.

 Montera flerfunktionsskenan
o Normal montering:

o

Montering vid stora nivåskillnader.
För installation av golv som är tjockare än 9 mm, t.ex. Pergo®
950 Uniclic®-golv. Bryt av den långa noten på skenan vid
skåran, längs hela skenans längd. Placera den avbrutna
delen under skenan för att kompensera nivåskillnaden till golvet. Fäst
båda delarna ordentligt.

o

Hur ska de sättas fast?
▪ Med skruvar:
Skenan kan fästas vid underlaget med skruvar. Använd de förborrade hålen
mellan skenans ben. Se upp för underjordiska rör.
▪ Med Pergo®-universallim:
Alla skenor kan sättas fast på underlaget med detta superstarka lim. Du behöver
inte oroa dig för underjordiska rör som när du använder skruvar.
Det här limmet har dessutom en mycket god initial bindningsstyrka vilket innebär
att 5-i-1-listen lätt kan tryckas in i skenan på en gång.
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 Med kniven:
VAR FÖRSIKTIG: Den kapade listens kanter och kniven är mycket skarpa. Använd alltid
handskar.

Lägg
alltid
listen
horisontellt på ett stabilt underlag när du skär.
Placera slitsverket ovanpå listen så att kniven under slitsverket förs in i den smala öppningen på
listens ovansida.
Håll alltid listen plant nedtryckt när du kapar med slitsverket och dra den över listen i pilens
riktning.
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