Tarvikkeet

Tekniset tiedot

COVER WALLBASE -jalkalista
Maalattava peittävä jalkalista Incizo®-tekniikalla

PGISKRCOVERMD240
2400 x 16 x 128 mm
Pakkaus: 6 kpl/pakkaus

Tuoteseloste
Maalattava ja peittävä Pergo®-jalkalista on suunniteltu asennettavaksi olemassa olevan
jalkalistalevyn päälle. Tämä säästää aikaa asennuksen aikana, koska vanha jalkalista voidaan
yksinkertaisesti säilyttää: sinun ei tarvitse poistaa sitä. Näin voit myös estää seinän
vaurioitumisen.
Käyttö
Puu on Pergo®-lattiasi tärkein rakenneosa. Koska huoneen kosteustasot voivat vaihdella
esimerkiksi kesällä ja talvella, lattian on pystyttävä liikkumaan, laajentumaan ja kutistumaan
kaikilta sivuilta. Lattian ympärille on näin ollen varattava vähintään 8–12 mm:n liikuntasauma.
Pergo® tarjoaa laajan valikoiman jalkalistoja ja profiileja, joilla tämä liikuntasauma voidaan
viimeistellä. (lisätietoja: www.pergo.com).
Maalattava ja peittävä Pergo®-jalkalista on tehty Incizo®-tekniikalla ja se tarjoaa mahdollisuuden
maalata jalkalista samalla värillä kuin seinä. Tai voit yksinkertaisesti jättää jalkalistan
maalaamatta ja jättää sen valkoiseksi.
Ominaisuudet
✓

Helppo
Pergo® peittävä jalkalista on kehitetty asennettavaksi olemassa olevan jalkalistalevyn päälle
eikä sitä siis tarvitse poistaa ensin. Näin työ voidaan tehdä nopeasti ja vahingoittamatta
seinää.

✓

Maalattava ja peittävä jalkalista tarjoaa useita mahdollisuuksia patentoidun Incizo®-tekniikan
ansiosta:
- Sinä määräät jalkalistan korkeuden. Valittavana on neljä korkeutta.
- Voit myös säätää peittävän jalkalistan leveyden peitettävänä olevan jalkalistan leveyteen.

✓

Voidaan maalata välittömästi useimmilla maaleilla.
VINKKI: Testaa aina ensin maalin tarttuvuus. Levitä tarvittaessa pohjustetta tai hio
pinta.
Maalaus ei kuitenkaan ole välttämätöntä.
Voit jättää jalkalistan maalaamatta ja käyttää sitä valkoisena jalkalistana.

✓
✓

Jalkalistan taakse voidaan piilottaa johtoja.
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Korkeus ja leveys vaihtelee
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Käyttöohjeet
1.

Oikea korkeus

-

Mittaa nykyisen jalkalistan korkeus.
Aseta jalkalista tasaiselle alustalle (esim. pöytä)
siten, että valkoinen puoli on ylöspäin. Varmista,
että toisen puolen tasainen alue on kunnolla
tuettu.
Valitse peittävän Pergo® jalkalistan korkeus.
Varmista, että se on riittävän korkea kattamaan
nykyisen jalkalistan.
Leikkaa jalkalistan reuna leikkurilla. Aseta leikkuri
yhteen sitä varten tarkoitetuista urista ja liu’uta
pehmeällä vetoliikkeellä koko jalkalistan
pituudelta.
VINKKI: käytä suojakäsineitä!
Aseta jalkalista taustapuolen osoittaessa
ylöspäin. Varmista jälleen, että tasainen pinta on
tuettu kunnolla.
Leikkaa vastakkaiseen uraan jalkalistan takana.
Paina vähän kovemmin.

-

-

-

-

-

Nyt voit katkaista helposti jalkalistan
ylijäämäosuuden. Huolehdi tasapainosta
asettamalla toinen käsi jalkalistan tasaiseen osaan, jota sitten käytät. Katkaise toinen osa
toisella kädelläsi.

2.

Oikea leveys

-

Mittaa olemassa olevan jalkalistan leveys.
Jos leveys on alle 9 mm, kavenna jalkalistan yläosaa. Aseta
jalkalista tasaiselle pinnalle valkoinen puoli alaspäin. Muista tukea
kunnolla. Aseta leikkuri uraan ja liu’uta pehmeällä vetoliikkeellä
koko jalkalistan pituudelta.
VINKKI: käytä suojakäsineitä!
Nyt voit katkaista helposti jalkalistan ylijäämäosuuden. Aseta
toinen käsi siten, että tasapainotat jalkalistan tasaisen osan, jota
sitten käytät, ja katkaise soinen osa toisella kädellä.

-
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3.

Asennus ja viimeistely

-

Kiinnitä peittävä jalkalista vanhaan jalkalistaan käyttäen Pergo®
Multiglue -liimaa.
VINKKI: varmista, että vanhan jalkalistan pinta on puhdas ja
rasvaton, jotta lima tarttuu kunnolla.

-

Maalaa jalkalista halutun väriseksi tai käytä sitä valkoisena jalkalistana.
(Jos maalaat, tee aina maalin tartuntatesti. Levitä tarvittaessa pohjustetta tai hio
pinta.)

4.

Viimeistely kulmat

-

Katkaise tai leikkaa pieni lohko samalta leveydeltä
kuin vanhassa jalkalistassa.
Jos viistosahaat jalkalistan kannen, aseta lohko jalkalistan taakse. Näin saat oikean kulman.

-
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