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2.1 BRUKSOMRÅDE


Lister i aluminium for alle typer gulv

Listene leveres
i sølveloksert,

Lister i aluminium
for alle
typer gulv messingeloksert,
bronseeloksert
og
sorteloksert.
Listene leveres i sølveloksert,
messingeloksert,

Elokserte
aluminiumslister har en overflate
bronseeloksert
og sorteloksert.
som det ikke setter seg merker på fra fett/
Elokserte aluminiumslister har en overflate
fingre og som ikke oksiderer.
som det ikke setter seg merker på fra fett/

Listene i aluminium er borret med skruer eller

fingre og som
ikke oksiderer.
selvklebende. Selvklebende lister er enkle å
Listene i aluminium
er
borret
med
skruer
eller
montere og du slipper synlige skruehull.

selvklebende.
Selvklebende
lister er enkle

Kan leveres
med tredekorilegg
elleråsklihemmontere og
du
slipper
synlige
skruehull.
mende ilegg.



Overgangslister: Skjuler og beskytter skjøten
mellom to gulvmaterialer
i samme skjøten
høyde.
Overgangslister:
Skjuler og beskytter

Avslutningslister:
Gir
en
pen
avslutning
mellom to gulvmaterialer i samme høyde. av
parketten eller
laminatet
mot terskelen
Avslutningslister:
Gir
en pen avslutning
av eller
lignende.
parketten eller laminatet mot terskelen eller

Nivålister: For overgang hvor det er nivåforlignende.
skjell mellom gulvmaterialene
Nivålister:
For overgang hvor det er nivåfor
Trappeneser: Beskytter trappeforkanten og
skjell virker
mellom
gulvmaterialene
sklihemmende.

Trappeneser: Beskytter trappeforkanten og
virker sklihemmende.

Kan leveres med tredekorilegg eller sklihem3 ANVISNINGER
FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
mende
ilegg.
Rengjøring og rengjøringsmetoder:

3 ANVISNINGER
FORbrukes
DRIFT
OG VEDLIKEHOLD
Til rengjøring
et vanlig,
enkelt rengjøringsmiddel.
som aceton, tynner eller butylacetat må ikke brukes.
RengjøringLøsemidler
og rengjøringsmetoder:
Ettersyn/kontroll:
Til rengjøring
brukes et vanlig, enkelt rengjøringsmiddel.
LøsemidlerIngen
som rutiner
aceton, tynner eller butylacetat må ikke brukes.
Vedlikeholdsinstruks og –intervall:
Ettersyn/kontroll:
Krever ingen vedlikehold. Bør inngå i det daglige renhold. Ved slitasje på ilegg må disse skiftes ut.
Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og –intervall:
4 TEKNISK
SERVICE
Krever ingen
vedlikehold.
Bør inngå i det daglige renhold. Ved slitasje på ilegg må disse skiftes ut.
Produsent/importør
Organisasjonsnummer
4 TEKNISK
SERVICE
Adresse

Industri og Boligprodukter AS
945048247
Brobekkveien 80C
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firmapost@ibg.no
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