Skifte gummilister ved vinduer på Stor Triss eller andre både.
Af Mads Prang Roesen Triss sejler Farum Sejlklub april 2021

I flere år har jeg gået og overvejet, at gøre noget ved de utætte gummilister på Trissen - og i
år har jeg gjort noget ved det. Jeg har lært den svære måde og den lette.
Den svære: Første tanke var at genbruge de gamle lister, så jeg tog vinduerne ud i efteråret
og gav listerne et varmt bad og lidt Silikoneolie og lagde dem lunt vinteren over. Da det
sidste sne var smeltet forsøgte jeg at sætte dem i igen - det blev en lang dag med ømme
fingre,”gnatværk” med tætningsmasse og forsøg med diverse skruetrækkere, eder,
forbandelser og bønner. Til sidst gav jeg op, “tapede” vinduerne til med Gaffa og kørte hjem.
Den lette: Den første erkendelse var at købe nye lister. Jeg købte 4 meter 70.3221 og 4
meter 40.32309 fra Palby (se billede af katalog nedenfor). De passer til to vinduer. Listen
har forskellig rillebredde mod vindue og glasfiber - vend den så der er 4 mm mod
glasfiber og 3 mm mod ruden. Den næste erkendelse var: at ordentligt værktøj er det
halve arbejde, så ud over listerne købte jeg også et Låsekileværktøj 70.84932 - det er et
skruetrækker agtigt håndtag, men i spidsen har det et øje formet efter Låsekilelisten, så
man kan “pløje” listen på plads.

Her er fremgangsmåden jeg fulgte:
Start med at give rillerne i gummilisten lidt Silikonespray. Sæt gummilisten i
vinduesrammen uden rude og uden Låsekileliste og med rillen til Låsekilelisten udad.
Vent med at skære længden til du er hele vejen rundt, og er sikker på Gummilisten er
presset helt ud mod glasfiberen. Jeg valgte at lade samlingen være øverst i vinduet.
Nu skal du have en hjælper inde i båden. Hjælperens opgave er at holde Gummilisten
på plads, så den ikke skrider og især at presse Gummilisten udad, når du presser ruden
ind. Ved at presse Gummilisten lidt ud åbnes den, og giver bedre plads til at få ruden i. I
skal arbejde på de samme 10 - 20 cm ad gangen.
Sæt ruden i ca. midt i åbningen hvor den er størst og pres herefter ruden fremad, så den
glider på plads i den ene ende. Brug Låsekileværktøjet (eller en ikke skarp skruetrækker
til at vrikke listen ud over glasset resten af vejen - det er her, at hjælper skal presse
Gummilisten udad, så den åbner sig - men pas på, presses for meget, må I starte forfra.
Når ruden er i hele vejen rundt, kan du bruge en minut på at massere den ordentligt på
plads, så glas og glasfiber er i plan hele vejen - det gør næste trin lettere.
Giv rillen til Låsekilelisten lidt ekstra Silikonespray. Start modsat samlingen af
Gummilisten, så samlingerne ikke kommer det samme sted. Jeg har samlingen på
Låsekilelisten nederst i ruden og samlingen i selve Gummilisten øverst. Sæt
Låsekileværktøjet ned i låserillen og drej det så Gummilisten åbnes. Stik enden af
Låsekilelisten ind i øjet og et par cm ind i låserillen. Nu skal du bare roligt føre værktøjet
hele vejen rundt i rillen mens du hjælper Låsekilelisten på plads i rillen. Vent med at
afkorte længden til du er hele vejen rundt.
Med denne metode brugte vi mindre end 10 min. pr. rude - men nu havde vi selvfølgelig
også øvet os flere timer med den gamle liste og uden værktøj.
Jeg har valgt ikke at bruge fugemasse af nogen art, og indtil videre ser det ud til at holde
tæt.

Note: Gummilisten fra Palby er specificeret til en maksimal hjørneradius på 8 cm. Ét af
hjørnerne i Trisseruderne har en mindre hjørneradius, men med lidt god vilje kan det
alligevel lade sig gøre.
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Sådan bruges Låsekileværktøjet men selvfølgelig først, når Gummilisten sidder på plads.
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