
Listojen kiinnitys

Jalkalistan kiinnitykseen löytyy useita vaihtoehtoja. Kiinnitystapa kannattaa valita aina seinämateriaalin

mukaan. Kiinnitykseen voidaan käyttää naulatulppia, viimeistelynaulainta tai -nauloja, tai vaihtoehtoisesti

kiinnitys tehdään kiinnitysmassan avulla. Muista hankkia listat ajoissa ja nostaa ne tasaantumaan tilaan,

johon ne tullaan kiinnittämään, muutamaa päivää aiemmin. Listojen kiinnityksessä voi käyttää avuksi

esimerkiksi listan pätkää, jonka avulla listaa voi painaa tiiviisti lattiaa vasten. Listan terävä ja kapeampi

reuna on tarkoitettu kohti lattiaa, jolloin lattiarajaan ei jää pölyä keräävää rakoa, ja pyöristetty reuna on

tarkoitettu ylöspäin .
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Viimeistelynaulaimella kiinnitetty lista. Naulaa ei ole vielä peittokäsitelty.

Puulistojen kiinnitys naulaamalla

Helpoin listojen kiinnitystapa on naulapyssyllä naulaaminen. Naulaimen käyttö onnistuu pehmeämpiin

materiaaleihin, kuten puu- ja levyseiniin. Lista kiinnitetään ampumalla naula noin 6-7 mm etäisyydelle

listan yläreunasta kohtisuoraan seinään. Listaan voi jäädä pieni naulan tai iskurin jälki. Jäljet voi piilottaa

käyttämällä listan sävyistä korjausmaalia tai korjauskynää. Valikoimastamme löytyy valkoinen korjauskynä.

Korjauskynä tarttuu myös naulan päähän, joten kiinnityksen lopputulos on huomaamaton.

Jos naulapyssyä ei ole, voidaan listojen kiinnitykseen käyttää vasaranaulausta. Tuurnan avulla viimeisten

millien lyöminen ehkäisee mahdollisten vasarajälkien syntymisen.
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Naulatulppakiinnitys ilman senkkausta saattaa jättää muovitulpan reunat näkyviin.

Jalkalistojen kiinnitys naulatulppien avulla

Kiviseiniin listojen kiinnittäminen on pykälää työläämpi tehtävä, silloin jalkalistat on kiinnitettävä

mieluiten ruuvaamalla. Listatulppia löytyy vlamiiksi maalattuina useaa eri sävyä. Tulpan väri kannattaa

valita mahdollisimman lähelle listan omaa sävyä. Jos valinta epäilyttää kahden sävyn välillä, kannattaa

valita listaa astetta tummempi sävy; kiinnitys häviää paremmin katseelta.

Kaupoista löytyy listojen kiinnittämiseen tarkoitettuja lista- ja naulatulppia. Niissä on kartionmuotoinen

uppokanta. Listan halkeamisen estämiseksi on hyvä porata valmis reikä ennen ruuvaamista. Erityisesti

listojen päihin suosittelemme valmiin reiän poraamista. Pystysuora reikä voidaan tehdä poraamallakin n.

6-7 mm listan reunasta. Listojen päihin suosittelemme aina poraamista halkeamisen estämiseksi.

Senkkaamalla ruuvien päät saadaan uppoamaan listaan huomaamattomammin., kun ruuvin kanta menee

hieman upoksiin.
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Senkattu listatulppakiinnitys. Ruuvin väri kannattaa valita mahdollisimman lähelle listan sävyä ettei se nouse

listasta esiin kuten mallikuvassa. Huomaa tiivis kiinnitys lattiaan siivouksen helpottamiseksi.

Listojen jatkaminen

Listojen jatkamiseen suosittelemme aina vinosaumaa (45 astetta) yleisimmästä katseen tai valon suunnasta

poispäin, tällöin sauma on huomaamattomin. Muistathan varata hieman ylimääräistä aina listoitusta

suunnitellessa, näin varmistat ettei listat lopu kesken ja samassa erässä ostettujen listojen sävy on taatusti

sama. Katso jalkalistamallejamme täältä.
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