FLAGGSTANG
MONTERINGSANVISNING

VIKTIG!
Sørg for å undersøke forholdene grundig før du begynner å
grave. Påse at flaggstangstativet plasseres slik at eventuelle
ledninger (lys, telefon, etc.) ikke kommer i veien når stangen
skal reises. Det er viktig at fundamentets dybde når ned til
frostfritt område. Målene som er angitt på monteringsanvisningen er ment for normale frostforhold. Grav ekstra dypt og
bredt der frostforholdene er ekstreme. Lykke til!

Montering av flaggstangstativ og flaggstang

1. Grav et dypt hull som er
bredere nede enn oppe.
Se monteringstabell.

2. Sett opp en forskaling som vist på
illustrasjonen. Høyden fra bakken til
overliggende bjelke er avhengig av
størrelse på stativet. Se monteringstabell.

4. Skru fast bolt oppe, og skru til slik at det er samme avstand
mellom skinnene oppe og nede. Heng opp foten slik at den
henger fritt midt i hullet med klaring fra fyllmassen.
Påse at sperrejernet er på samme side som flaggstang
i nedlagt posisjon. Fra bolt og ned til bakken (D),
skal avstand være 10 cm.
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3. Fyll godt med steiner og
betong.

5. Fyll på betong og
armeringsjern.

6. Pass på at
stativet henger i
lodd. La betongen
herde før stangen
monteres
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Montering av flaggstangstativ og flaggstang

7. Flaggstang montert på avrettet masse eller på fjell;
Bor med 22 mm murbor til 200 mm dybde.
Skru på begge muttere, og slå bolten helt ned.
Bare gjengeparitet skal stikke opp. Skru av den
øverste mutteren. Sett på flaggstangstativet,
og skru til. Finjuster stativet i lodd.

8. Sett flaggstangmodulene sammen, og skru fast
de tre øverste setteskruene.

9. Sjekk om flaggstangen er rett ved å rulle den frem og tilbake på et avrettet underlag.
Juster skjevheter ved å skru til de nederste justeringsskruene.

10. Fest øvre bolt i flaggstangen. Sett på flaggstangkulen som vist på illustrasjon.
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Montering av flaggstangstativ og flaggstang

11. Skru fast pollert/kryssholt.

13. Fest flagglinen i pollert/kryssholt.

12. Tre i flagglinen.

14. Ta ut bolt, og
sett flaggstang på
plass.

15. Sett i bolt, og skru fast mutter

T1

Flaggstang med fast fotplate montert på fjell/fundament

T2
1. Grav et dypt hull som er
bredere nede enn oppe.

2. Fyll godt med steiner og betong.
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3. Fyll på med betong.
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Flaggstang med fast fotplate montert på fjell/fundament

1. Bor tre hull minst 80 mm dypt med 16 mm murbor.
Påse at mutterens posisjon på bolten er som vist på illustrasjon.

2. Slå i M16/30 –153 varmforsinket
UPAT ekspressanker til mutteren
tangerer platen.
T1
Skru fast med fastnøkkel/skiftenøkkel.

Skråfestet flaggstangstativ montert på vegg
1. På murvegg: Bruk murbor,
og bor 6 hull.
Slå i UPAT plastplugger.
Skru fast øvre og nedre veggfeste med Franske treskruer.
Monter fast flaggstangen med
6-kant bolter med mutter.

2. Skal stangen stå vertikalt,
T2
brukes 2 stk nedre veggfester.
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Montering av bannerstativ/flaggstang

1. På murvegg: Bruk murbor, og bor 4 hull.
Slå i UPAT plastplugger.
Skru fast med franske treskruer.

2. Bannerstangen justeres i tre forskjellige
posisjoner ved å flytte justeringsbolt.

HVORFOR VELGE MIDTHAUG?
Produsert i Norge

Sertifiseringer

Topp kvalitet

Mer enn 65 år erfaring

Kvalifiserte medarbeidere

Trygghetsgaranti

OVERFLATEBEHANDLING

Kontakt oss gjerne for mer informasjon
om våre produkter og tjenester

VARMFORZINKING

Brødrene Midthaug AS
6453 Kleive, Molde
Telefon 71 20 15 00
Besøk oss på internett:

Alle våre stålprodukter til utendørs bruk varmforzinkes.

PULVERLAKKERING

Facebook:

salg@midthaug.no
www.midthaug.no

YouTube:

Midthaug har et av Scandinavias mest moderne pulverlakkanlegg. Her
utføres all pulverlakkbehandling på egne stål- og aluminiumsprodukter.
Et 8-trinns forbehandlingsprogram gir et førsteklasses pulverlakkfinish
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som gjør overflaten motstandsdyktig mot sol, regn, vind og kulde.

