Tarvikkeet

Tekniset tiedot

JALKALISTAT

Tilauskoodi

Tyyppi

PGSKR(-)MD240

Valokuva

Mitat

Pakka
us
Määrä

Jalkalista, suora

2400 x 14 x 57 mm

6

PGPSKR(-)MD240

Jalkalista, suora

2400 x 14 x 77 mm

6

PGSKRWHITE, valkoinen
PGSKRPAINT, maalattava
PGPSKRWHITE, valkoinen
PGPSKRPAINT,
maalattava

Jalkalistat,
suora

2400 x 14 x 57 mm
2400 x 14 x 57 mm
2400 x 14 x 77 mm
2400 x 14 x 77 mm

PGSCOT(-)MD240

Lattialista

2400 x 17 x 17 mm

6

PGSCOTWHITE,
valkoinen
PGSCOTPAINT,
maalattava

Lattialista
valkoinen ja
maalattava

2400 x 17 x 17 mm

6
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JALKALISTAT
Tuoteseloste
Pergo®-jalkalistat viimeistelevät lattiasi.
Käyttösovellutukset
Puu on Pergo-lattiasi tärkein rakenneosa. Koska suhteellinen kosteus (RH) vaihtelee eri vuodenaikoina, on
tärkeää, että Pergo-lattian ja mahdollisten kiinteiden osien väliin jää liikuntasaumoja. Lattian on voitava
elää kaikkiin suuntiin. Edellä mainittu tarvittava liikuntasauma on kuvattu Pergo-lattian asennusohjeessa ja
sitä on EHDOTTOMASTI noudatettava. Liikuntasauman toteuttamiseksi Pergo tarjoaa laajan valikoiman
jalkalistoja ja profiileja.
Lisätietoja Pergo 5-in-1 listasta osoitteesta www.pergo.com.

Vinkkejä Pergo®-jalkalistojen erityisistä sovelluksista:
 Pergo® suora jalkalista (2400 x 14 x 57 mm):
Tämä neutraali jalkalista on kevyt ja huomaamaton: täydellinen kaikkiin sisätiloihin.
 Pergo® suora jalkalista (2400 x 14 x 77 mm):
Ylimääräisenä etuna tämä perinteinen jalkalista pystyy peittämään erittäin suuren korkeuden.
 Pergo®-lattialista (2400 x 17 x 17 mm):
Tämä lattialista piilottaa olemassa olevan jalkalistan ja juuri asennetun Pergo®-laminaatin välisen
liikuntasauman.

Ominaisuudet
 Naarmuuntumisen kestävä laminaattikuori (a)
Kestävä laminaatti tekee Pergo®-jalkalistasta naarmuuntumista ja kulumista kestävän.
 Laadukas MDF-alusta (b).
 Kosteussuojattu (c)
Pergo®-jalkalistojen päärakenneosa on puu. Suojakerros suojaa kosteudelta, joten
jalkalista säilyy moitteettomassa kunnossa.
 Takuu
Pergo®-jalkalistat ovat erittäin laadukkaita. Pergo®-lattiasi takuu on voimassa myös
Pergo®-jalkalistoille.

 Yhteensopivat ratkaisut
Pergo®-jalkalistoja on saatavilla malleina ja pintarakenteina, jotka sopivat täydellisesti juuri sinun
lattiaasi.
 Identtinen rakenne
Pergo®-parketin jalkalistan väri sekä sen rakenne ovat identtiset lattian värin ja rakenteen
kanssa.
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Käyttöohje
Pergo®-jalkalistat voidaan kiinnittää:
 Pergo®-kiinnitysklipseillä
Tämä mullistava jalkalistojen liimaton kiinnitysjärjestelmä tekee asennuksesta erittäin helpon ja
jopa 50 % nopeammin; jalkalista on myös irrotettava.
 Pergo® Multiglue -liimalla:
Tämä monikäyttöinen liima on suunniteltu erityisesti Pergo®-ratkaisujen asentamiseen.

Yleiskatsaus mahdollisten kiinnitysmenetelmien kanssa jalkalistatyypeittäin tilauskoodeilla:

Pergo®-kiinnitysklipsit

Pergo® Multiglue

Pakkausmäärä

15 lm:lle.

Jalkalistatyyppi
Tilauskoodi

Kaikki

12 tuubia per
laatikko
Kaikki

PGCLIPS15LM

PGGLUE290
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