
 

 

Enkel monteringsveiledning 

Husk vanlig verneutstyr som briller og monteringshansker. 

Vinylkledning har vert i bruk mer en 60 år og er forholdsvis enkel å montere. Det er et par 

viktige ting å tenke på.  

Ved kapping brukes et fintagget blad på saga og bladet snus andre veien. En kan også bruke 

blad for vinkelsliper. Viktig og med en god platesaks.  

Kledningen spikres med pappspiker eller en kan bruke skruer som har flatt hode. Dette skal 

festes vannrett inn i kledningen, aldri på skrå. Det må alltid være ca 2mm igjen slik at 

kledningen kan ha bevegelse da den ekspanderer noe i varmen. Ved endene må den ha ca 1 

cm å gå på inn i hjørnebord. 

Det må være minimum 3 bord mellom direkte skjøt som ligger over hverandre, og skjøt 

trenger ikke være på en lekt. Skjøt må ha 3-4 cm overlapp  

Kledningen festes på lekter og på nye hus bør det være 30/30. En må da kryss lekte, først 

vannrett gjerne lekt 36x48 og det er en fordel med skrå topp. Deretter stående der en 

monterer lekter på 60/60 pluss 1 i midten. = 30/30 minimum 23 x 48 

På eksisterende vegg kan en lekte med avstand 40/40 og minimum 23x48 

I bunn må en alltid starte med en startlist og så er det bare og «lø» oppover. Sjekk også alltid 

høyde og lodd slik at det blir vannrett. På toppen brukes en J-List eller en avslutningslist.  

Inntil vinduer brukes J-list og som kledningen legges imot. På toppen en list for dryppkant. 

Bak vinduet og bak kledningen må det være tett og her må duk og tape brukes.  

Det eksisterer bokser for bruk til lamper, stikkontakter, utekrane, ventilrister osv som kan 

brukes.  

En kan bruke vanlige hjørnebord og vinduslister i tre. Da «lektes» hjørnebordet ut slik at 

kledningen kommer bak hjørnebordet og har ca 1 cm å gå på for ekspansjon. Ved senere 

vedlikehold som maling av hjørne bord kan en «presse» inn 3mm kryssfiner eller hard papp 

under malingsarbeide, så vil en unngå maling på kledningen.  

 

 

 

 

 


