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Montagehandleiding

Vlaggenmast met kikker & koord

Benodigdheden

Stappenplan

Monteer de kikker minimaal 125 cm (of anders naar wens) van de
onderzijde van de vlaggenmast. Plaats de kikker bovendien aan de
andere kant van de mast, dan waar zich de lasnaad op de
vlaggenmast bevindt. 
Het is belangrijk dat de schroeven niet meer dan handvast
ingeschroefd worden. Draai de schroeven dus niet te hard aan. 
Plaats het verloopstuk in de top van de mast en druk deze aan
totdat deze helemaal in de mast vast zit. 
Zet de roterende top vervolgens op het verloopstuk in de mast. 
Steek het koord door de roterende top. 
Trek het koord aan de andere zijde aan en knoop een clip vast aan
het uiteinde van het koord. 
Draai de knop op de top van de mast en zet het koord vast op de
kikker. De vlaggenmast kan nu rechtop gezet worden op het
grondanker. Tip: sla het koord een keer om de vlaggenmast, zodat
deze niet tegen de mast aan waait en uw vlaggenmast is klaar voor
gebruik!
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Onderhoud

Alle vlaggenmasten worden geleverd met een gladde, glanzende
en vuilafstotende laag, die onder normale omstandigheden
jarenlang mooi en glansrijk blijft. Als de vlaggenmast in een
omgeving staat met veel uitlaatgassen, rook of een andere
krachtige verontreiniging, kunt u de mast met een doek, eventueel
met een spons en lauw zeepsop afnemen. We raden aan de
vlaggenmast na een aantal jaren met was te behandelen, zodat hij
vuilafstotend en mooi glanzend blijft.

Langer plezier van je vlag en vlaggenmast?

Haal uw vlag neer bij windkracht 6 of hoger 
Repareer losgeslagen zomen en voorkom rafels 
Bij slecht weer en harde wind: gebruik een kleinere vlag

Heeft u hulp nodig bij de plaatsing of het onderhoud van uw mast?
Onze specialisten helpen u graag! Neem contact op via sales@dvc.nl
of bel 0519 228 228 voor meer informatie en instructies. 
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Montagehandleiding

Vlaggenmast kantelanker

Met deze plaatsingsinstructie kun je een vlaggenmast vakkundig
plaatsen. Je begint met het in elkaar zetten van het kantelanker.

Stappenplan

Schroef op iedere draadstang een moer tot 7 cm onder het rechte
uiteinde van de draadstang. 
Plaats de grondplaat, met de scharnierogen aan de bovenkant,
bovenop de moeren. 
Schroef de grondplaat vast met 3 platte moeren tot 3 cm.
Graaf voor de fundering een gat met de aangegeven afmetingen.
Vul het gat met beton. 
Druk de ankerpennen (van het grondanker) in het beton. Houd ca. 3
cm ruimte tussen de onderkant van de grondplaat van het grondanker
en het beton. Bepaal de kantelrichting van de mast. Het is belangrijk
dat u het scharnier van het grondanker zo plaatst, dat de vlaggenmast
goed gekanteld kan worden. Stel het grondanker waterpas en
ondersteun het met een lat, zodat het niet in het beton wegzakt.
Nadat het beton uitgehard is (3 tot 5 dagen afhankelijk van de
buitentemperatuur), monteert u de scharnierplaat van de mast aan het
grondanker met behulp van 3 platte moeren. 
Zet de vlaggenmast rechtop en draai de bouten vast. Zet de mast
loodrecht met behulp van de 3 dikke moeren per ankerpen. Draai de 9
moeren stevig aan als de vlaggenmast loodrecht staat.
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Fundering breedte/diepte

4 - 7 m
8 m
9 m
10 m
12 m

Mastlengte

Benodigdheden

Schep
Lat
Waterpas
Water

Betonmortel
Steeksleutel
Speciekuip

35 x 35 cm
40 x 40 cm
40 x 40 cm
40 x 40 cm
45 x 45 cm

Breedte (cm)

75 cm
75 cm
85 cm
95 cm
110 cm

Diepte (cm)

Deze afmetingen zijn een advies. De grootte wordt mede bepaald door
de situatie en de ondergrond.
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