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Plank

Schep

Waterpas

Water

Betonmortel

Steeksleutel
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1. Graaf een gat zoals aangegeven
1. in de tabel hieronder

4. Vul het gat wat is gegraven, rondom
4. de kantelvoet, met betonmortel *

2.2Leg een plank over het gat

5. Stel de ankerbouten waterpas

3.2Controleer in welke rich�ng de
3.2vlaggenmast vrij kan kantelen.
3.2Plaats het onderstel van de
3.2kantelvoet zodanig op de plank
22 dat het scharnierpunt naar de
22 te kantelen rich�ng wijst.

6. Laat de betonmortel uitharden **

Lengte vlaggenmast
5 meter
6, 7 en 8 meter
9 meter
10 meter
12 meter

Diameter
60 en 70mm
60, 70, 90, 100 & 120mm
90, 100 & 120mm
135mm
135mm

7.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

Verbind de onderkant van de
kantelvoet met de bovenkant.
(de is aan de vlaggenmast
gemonteerd) Dit doet u door
de meegeleverde bout door het
scharnierpunt te drukken. Draai
de moer op de bout, draai de
vast aan (steeksleutel 13)

8. Draai de moeren aan de boven5. zijde van de draadstangen naar
5. beneden

LxBxD
30 x 30 x 70 cm
30 x 30 x 80 cm
30 x 30 x 90 cm
40 x 40 x 100 cm
40 x 40 x 120 cm

8. Loop de vlaggenmast rechtop
9. Draai de moeren op de ankerbouten
9 . en stel de vlaggenmast waterpas met
9. de stelmoeren.
10. Draai de moeren op de ankerbouten
10. strak aan met steeksleutel 24. Duw
10. de afdekdoppen over de moeren. ***
11. Bedek rondom de kantelvoet
11. met zand en werk deze verder af
11. met gras of straatwerk.

Aantal zakken betonmortel
ca. 5 zakken van 25kg
ca. 6 zakken van 25kg
ca. 7 zakken van 25kg
ca. 14 zakken van 25kg
ca. 16 zakken van 25kg

* Zorg bij het storten er wel voor dat u eventueel het gras en / of de bestra�ng rondom de grondbuis nog kan aanhelen.
** Zie voor de uithardings�jd de gebruiksaanwijzing van het door u gebruikte beton
*** Tip : Spuit de moeren in met vaseline spray om roest te voorkomen

Plaatsingsvideo bekijken ga naar h�ps://www.bosvlaggen.nl/instruc�evideo of scan de QR-code

