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Montering af facadelister 
 
Facadelister er kun beregnet til udendørs 
brug! 
 
Vi anbefaler altid, at du forborer, inden du 
monterer listebeklædningen. Monter dine 
facadeskruer med en afstand på max 60 
cm i hvert tværliggende underlag. Hver 
skrue skal placeres minimum 25 mm fra 
under-og overkanten for at undgå revne-
dannelse. 
 
Før du monterer listebeklædningen, skal 
du sikre, at underlaget er solidt. Bemærk 
at rombeprofilen også er særligt anvende-
lig som netop klemliste til montering.  
 
Ønsker du ingen synlige skruer, så kan du 
forbore med det specielle Ø15 mm prop-
bor, og sætte en prop i efterfølgende. 
Proppen skal limes og efterfølgende slibes 
plan med listen. 
 
Sådan laver du dine hjørner:  
 
Når du laver et indvendigt eller udvendigt 
hjørne, skal du anvende en hjørneliste. 
 
Du monterer listebeklædningen tæt om-
kring hjørnelisten og med minimum 3 milli-
meters afstand fra hjørnelisten, da træ er 
et levende materiale, der over tid skal have 
plads til at arbejde.  
 
TIP  
 
Vær omhyggelig og præcis med at placere 
skruerne, så de sidder i en hel lige linje. 
Det giver et flot resultat. 

Vedligeholdelse af din listebeklædning 
 
Hvis træ ikke behandles, så vil det pati-
nere til en sølvgrå farve. Det er ikke et krav 
at trælisterne behandles, men en oliebe-
handling vil mindske de naturlige smårev-
ner, der vil komme over tid, og giver træet 
en flot varm glød. 
 
Vi anbefaler derfor, at du vedligeholder 
dine lister med træolie minimum én gang 
om året. Det giver træet de bedste betin-
gelser for at bevare og fremhæve dets na-
turlige egenskaber. Efter montering af 
dine lister er det vigtigt, at du afrenser fa-
cadelisterne med trærens for at fjerne gar-
vesyre, harpiks og snavs. Selvom du efter-
behandler træet, skal du stadig forvente, 
at det patinerer over tid. Det er træets na-
tur. Det vil dog kunne friskes op igen med 
en slibning og ny oliebehandling. 
 
Anvend oliebehandling for at bevare træ-
ets varme nuancer i længere tid. Olie vil 
dog aldrig kunne hindre træets aldring. 
Patineringen afhænger af de vejr- og vind-
forhold, som træet udsættes for fx ved di-
rekte sol.  
 
TIP  
 
Brug vores terrasseolie for det bedste re-
sultat. 

Vælg det rette tilbehør  
 
Du er på den sikre side, hvis du anven-
der rustfrie facadeskruer til dit beklæd-
ningsprojekt. Derfor fraråder vi også 
andre ikke-rustfrie skruer og søm, da 
der er risiko for rustdannelser og mis-
farvninger af træet.  
 
Vi anbefaler at benytte vores bor med 
undersænker til montering af facade-
skruerne. Det kan være med til at sikre, 
at træet ikke flækker. Test forboring og 
skruer i en ekstra liste, inden du påbe-
gynder det endelige monteringsar-
bejde. Og husk altid forboring.  
 
Vi tilbyder også træpropper i samme 
træsort som listebeklædningen, hvis 
der ikke ønskes synlige skruer. 
 
TIP  
 
Benyt altid A4 rustfrie og syrefaste fa-
cadeskruer.  
 
Andre ikke-rustfrie skruer og søm fra-
rådes. 


