
Betonozási útmutató lehajtható talphoz

TALPAK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG:

2 x szélforgó hossza + 60 cm

betonkeverési arány 1:4  
8-16 mm-es sóderrel  jól tömörítve
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Szerelési útmutató billenthető (dönthető) acéltalphoz

1. Jelölje ki a zászlórudak helyét, figyelve a földben és a levegőben futó vezetékekre. FONTOS: 
szélforgós rudak esetén a talpak közötti legyen minimum a szélforgó hosszának kétszerese 
+ 40 cm! A többi rúd esetében pedig a zászló szélessége + 20 cm (magasabb rudaknál akár 
50-60 cm is).

2. Ásson egy megfelelő méretű gödröt az alaptestnek. A gödör méretét befolyásolja a talaj ke-
ménysége, kötött talaj esetén kisebb is elég, laza talaj esetén nagyobb is szükséges lehet!
•   6 m magasságig kb. 40-60 x 40-60 x 60 cm gödör javasolt,
•   6-10 m –es zászlórudak esetén kb.60-80 x 60-80 x 80 cm gödör javasolt,
•   10-12 m-es zászlórudak esetén pedig kb. 80-100 x 80-100 x 100 cm gödör.

3. A gödröt öntse ki betonnal (C16 minőség, 1:4 keverési arány 8-16 mm sóderrel), majd  
a betont tömörítse.

4. Az acéltalp alsó részét helyezze a betonba úgy, hogy a lemez a betonra legyen ráhelyezve.
5. Vízmértékkel állítsa be vízszintesre az alaptestet. A betont javasolt 7 napig kötni hagyni  

(talajtól függően).

Acéltalp betonozása:

FIGYELEM! 

Az alaptestet úgy helyezze a betonba, hogy a zsanérok jó irányba 
álljanak. A billenthetőség szempontjából fontos, hogy a zászlórúd 
előtt ne legyen FA, ÉPÜLET, UTCA...

Felső rész felszerelése:

1. A beton kötése után szerelje fel a felső részt a talpra. A csapszeget csúsztassa a zsanéro-
kon át, majd a sasszeggel biztosítsa.

2. A rúdtestet csúsztassa a talpba, majd állítsa fel a rudat. Az alátéteket és az anyát a talpban 
lévő csavarokra helyezve húzza meg.
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