Lipputangon maa-asennusohje (6-18m)
Kaiva ohjeen mukainen monttu tangon pituus huomioiden. Betoniperus tuksen minimimitat ovat alla olevassa taulukossa. Valussa voidaan
käyttää apuna esim. betoniputkea tai muuta lieriötä. Kuivabetonia
kuluu noin 8 -12 säkkiä montun koosta riippuen. Jos kuopan pohja on
multaa, kaiva siitä noin 200 mm syvempi ja laita sinne soraa.
Vala betoni ja asenna saranajalusta betoniin. Varmista, että jalustan
sarana osoittaa haluttuun tangon kaatosuuntaan.
Aseta betonin ja saranalevyn väliin ohut lauta, jotta levyn alapuolen
muttereita pääsee säätämään.
Varmista vesivaa’alla, että saranalevy on suorassa. Anna betonin kuivua
noin 2 – 3 päivää ennen tangon asentamista.
Betonin kuivuttua poista kustakin kiinnitysraudasta ylin mutteri ja
prikka. Aseta lipputangon saranalevy jalustaan ja kiinnitä saranapultti
paikoilleen.
Kiinnitinä nuppi ja knaapi tankoon. Pujota naru nupin holkin läpi ja
kiinnitä lippulukot sen päihin.
Nosta tanko pystyyn. Aseta ensimmäiseksi saranan vastapuolella oleva
prikka ja mutteri paikoilleen, ja sen jälkeen muut mutterit.
Kierrä mutterit löysästi kiinni.
Kiristys ja vastamuttereiden avulla saat säädettyä tangon suoraan.
Kun tanko on suorassa kiristä kiinnitysmutterit.
Muttereiden kireys tulee tarkastaa noin kuukauden kuluttua pysytytyksestä.
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Lipputangon kallioasennusohje (6-12m)
Katkaise kierretankotapit noin 300 – 500 mm pitkiksi.
Merkkaa jalustan reikien avulla porauskohdat kallioon. Ota huomioon
haluttu tangon kaatosuuntaan. Poraa reiät joiden halkaisija on noin
25 – 30 mm ja syvyys 200 – 300 mm.
Pudista reiät pölystä ja laita niihin kiinnitysaine (kemiallinen ankkuri tai
juotosbetoni).
Asenna maajalka reikiin siten, että jalustan sarana osoittaa tangon kaato
suuntaan. Jätä rako kallion ja saranalevyn väliin, jotta levyn alapuolen
muttereita pääsee säätämäään. Varmista vesivaa’alla, että saranalevy on
on suorassa.
Varmista vesivaa’alla, että saranalevy on suorassa. Anna betonin kuivua
noin 2 – 3 päivää ennen tangon asentamista.
Betonin kuivuttua poista kustakin kiinnitysraudasta ylin mutteri ja
prikka. Aseta lipputangon saranalevy jalustaan ja kiinnitä saranapultti
paikoilleen.
Kiinnitinä nuppi ja knaapi tankoon. Pujota naru nupin holkin läpi ja
kiinnitä lippulukot sen päihin.
Nosta tanko pystyyn. Aseta ensimmäiseksi saranan vastapuolella oleva
prikka ja mutteri paikoilleen, ja sen jälkeen muut mutterit. Kierrä mutterit löysästi kiinni.
Kiristys ja vastamuttereiden avulla saat säädettyä tangon suoraan. Kun
tanko on suorassa kiristä kiinnitysmutterit.
Muttereiden kireys tulee tarkastaa noin kuukauden kuluttua pysytytyksestä.
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