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Montage av listverk 
Listverk kan spikas manuellt alternativt används en dyckertpistol. Normalt används elförzinkad 

dyckert i lämplig längd i förhållande till listens tjocklek och underlagets beskaffenhet. Normalt 

används längd från 30 till 50 mm.  

Infästning skall normalt ske med 50-60 cm intervall men skall anpassas beroende på underlagets 

beskaffenhet. Lister smalare än 50 mm monteras normalt med 1 spik per infästningspunkt och 

bredare lister med 2 spik per infästningspunkt.  

Vid porösa underlag såsom lättbetong och liknande används med fördel den konade listspiken med 

rektangulärt huvud vilken ger en bra och dold infästning. 

Ett alternativt sätt är att spika listen är med mässingsspik med kullrig skalle. Detta ger ett traditionellt 

utseende och är också lätt att göra. 

Vid spikning med dyckert kan Du antingen låta huvudet sluta i höjd med listens yta alternativt driva 

ner den längre in i listen. Detta antingen med spikdrivare/försänkare eller genom att ställa 

dyckertpistolens tryck. Skall listen ytbehandlas skall alltid dyckerten försänkas.  

Vid spikning av vitmålade list kan med fördel vitmålad dyckert användas. 

Lister kan också skruvas och limmas. För närmare instruktion kontakta Din lokala Beijerbutik. 

Borrning 

Normalt behöver inte furulister förborras innan spikning men om infästningen skall göra nära ändträ 

bör förborrning ske.  

Förborra alltid lövträlister och försänk hålen med ett försänkningsborr.  

Målning av list 

Vid målning av obehandlad list. 

 Spackla alla spikskallar med finspackel och putsa ytan (korn 180-240) 

 Tvätta listen med målartvätt 

 Putsa ytan med fint sandpapper (korn 240) 

 Grundmåla. För val av färg. Kontakta din lokala Beijerbutik 

 Putsa ytan med fint sandpapper (korn 240) 

 Måla 2 ggr med putsning däremellan. (korn 320). För val av färg. Kontakta din lokala 

Beijerbutik. 

För bästa resultat monteras listen efter första strykningen. Springor och sprickor mjukfogas i geringar 

eller mot vägg och därefter slutstryka listverket på plats. 

Vid val av vattenburen färg krävs en noggrannare slipning.  

Målad eller lackad list måste mattas ner innan övermålning. Använd ett fint sandpapper och rugga 

ytan lätt och tvätta därefter med målartvätt innan ny färg läggs 

på. För val av färg vänligen kontakta Din lokala Beijerbutik. 

 

 



 

Praktiska tips  

Att gera listverk kan vara svårt när det gäller speciellt taklister och andra lister som är mycket 

profilerad. En nyckelfaktor är att ha skarpa verktyg. En bra kap & gersåg är självklart det bästa 

alternativet men även en traditionell gerlåda fungerar utmärkt. 

 

Låt listerna ligga i rumstemperatur i en vecka innan montage om listerna skall geras. Om ej det görs 

kommer förändringar i listens fuktkvot att göra att gerningarna riskerar att öppna sig. 

Skulle en gering öppnad sig efter montage av vitmålade lister kan man med fördel använda latexfog i 

gerningen för att dölja springorna. 

Skötsel och underhåll. 

Ytbehandlat listverk i skyddade miljöer har en mycket lång livslängd utan underhåll. Ytbehandlad list 

rengörs med milt rengöringsmedlen och vatten genom att torka med lätt fuktad trasa. Stora mängder 

vatten skall undvikas.   
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