
Kattolistojen valitseminen

Kattolistoilla viimeistellään katon ja seinän liitoskohta siistiksi ja viimeistellyn näköiseksi. Kattolistoja voi

käyttää myös sisänurkkien pystylistoitukseen paikoissa, joissa tarvitaan viimeistelty pystylinja. 

Puulistamme ovat kokonaan aitoa puuta ja se soveltuu työstettävyytensä vuoksi kaikkiin rakennus- ja

remonttikohteisiin. Puulistan taustasta voi esim. vuolla puukolla paksuutta pois ja siten sovittaa sen

vastaamaan mahdollisia mittaheittoja ja pinnan epätasaisuuksia. Puulista kestää kevyttä taivuttamista ja on

taipuisaa, joten se asettuu naulaamisen jälkeen asentoon.

Puulistojen etuna voidaan pitää myös niiden uudelleen käytettävyyttä: listat voidaan käsitellä uudelleen

hiomalla vauriokohta ja maalaamalla uudelleen. Puu kestää hyvin elämisestä tulevia jälkiä eikä listojen

pinta rikkoudu herkästi.
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Katon värin mukaan valittu kattolista tekee seinän ja katon rajasta huomaamattoman.

Huomioi kattolistan valinnassa

Tapetoidun ja maalatun kattopinnan littymäkohdan siistiminen on kattolistan tärkein tehtävä. Kattolistan

minimileveys valitaan niin, että sen peittävyys riittää piilottamaan tapetin reunat.

Myös varjolista käy kattolistaksi. Varjolistan pro�ilin avulla luodaan katon rajaan varjo, jolla hämätään

mahdollisia epätarkkuuksia tapetin tai maalauksen reunoissa jos tavallinen kattolista ei sovellu kohteeseen.

Kapeita kattolistoja voi käyttää myös sisänurkkien viimeistelyssä, jos halutaan esimerkiksi siistiä raja

maalatun ja tapetoidun seinän välillä. Varjolistavalikoimamme löytyy kattolistojen kanssa samalta sivulta.
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Kattolistan avulla piilotetaan tapetin päät ja lopputulos on viimeistelty.

Listojen värin valinta

Kattolistan sävyn voi valita oman mieltymyksen mukaan: joko karmien, katon tai seinän sävyn mukaan, tai

täysin eri sävyisenä korostaakseen tehtyä listoitusta.

Kattolistan asennus ja kiinnitys

Listat kiinnitetään asennettavasta pinnasta riippuen joko naulaamalla tai proppaamalla. Listaan on hyvä

porata ennakkoon pienet alkureiät halkeamisen estämiseksi. Joissakin kohteissa on mahdollista käyttää

kiinnitysmassaa.

Listat on helpointa katkaista sirkkelillä, jossa on säädettävä sahauskulma. Sahauskulman avulla tehdään

jiiraukset eli viistosaumat. Saumakohtia tulee sisä- ja ulkonurkkiin, sekä paikkoihin joissa listaa pitää jatkaa

eteenpäin. Kattolistan jiiraaminen on haastava tehtävä, joten kulmia varten kannattaa tehdä ensin

harjoituskappale, jonka avulla jiirikulmien hahmottaminen helpottuu ja liitossuunnista tulee varmasti

oikeat.
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