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UPPVÄRMNING. 

 

PVC listen behöver värmas upp i sin helhet till ca. 80-100°C. 

Den kan värmas på lite olika sätt såsom värmeskåp, varmvatten eller kanske det smidigaste 

sättet, med en stor kartong och värmefläkt. 

Lägg listen i en stor låda och tejpa igen locket. Skär upp ett större hål i mitten av locket samt 

några hål på sidorna av kartongen för cirkulationen. 

Lägg en värmefläkten som blåser ner varmluft genom hålet på locket och ut genom de 

mindre hålen. 

Se till att relingslisten inte kommer för nära fläkten så att den skadas av värmen. 

När listen är mjuk och följsam är den klar för montering.  Kan ta en stund. 

 

MONTERING 

 

Om den gamla listen är stenhård, kapa isär den vid demontering. 

 

Använd handskar, för den nya relingslisten ska vara riktigt varm. 

Var gärna 2 personer. 

 

Låt listen ligga kvar i kartongen så att den behåller värmen och flytta med kartongen runt 

båten vart efter listen monteras. 

Börja med att fästa första änden med ett lite överskott som sticker ut i motorbrunnen. 

Använd t.ex. en tving eller borra hål och sätt en skruv genom listen och flänsen i skrovet. Gör 

det på sista biten, som sen döljs av ändbeslaget. 

 

Relingslisten ska sträckas något, så att den sitter på plats ordentligt. 

Vid montering, böj listen ”åt fel håll” och kräng på den över nitarna. Slå inte på den, för det 

kan skada listen och nitarna på båten.   

Dra och sträck listen vart efter den monteras, så att den håller sig slät och fin. 

 

När du kommer runt till slutet, kläm fast den med en tving. 

Kapa slutligen listen i rätt längd och montera ändbeslagen med rostfria skruv, så att du får en 

snygg avslutning vid motorbrunnen. Var noga med att skruvarna även måste gå igenom 

flänsen på båten. 

Ändbeslag kan beställas av Scandor Agentur. 

  

Kom ihåg att borra dräneringshål i underkant av listen i varje hörn längst bak. 

 

Vid eventuella frågor, kontakta oss. 

Montering av relingslist 
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