
 
 

 

 

Kære kunde  

 

Tillykke med din nye træflagstang, den naturlige løsning. 

 

For at få den største fornøjelse ud af din træstang, er der følgende punkter man skal 

være opmærksom på. 

 

1. Flagstangen er produceret af rødgran, stammerne er udvalgt enkeltvis, dvs. hver 

stamme er udtaget udelukkende til flagstænger. 

2. Stammerne skal være lige og slanke, så de fremstår pænt. 

3. Stammerne rundfræses i 2 gennemløb, skrub og slet fræsning, for at sikre en 

pæn ensartet glat overflade, dog vil der være naturlige træ rejsninger omkring 

knaster, det kan ikke undgås, de fleste vil dog forsvinde i den efterfølgende 

pudsning, ligeledes kan der forekomme små kratter i knasten, det kan ligeledes 

heller ikke undgås, og er derfor ikke reklamations berettiget.  

4. Styrken i flagstængerne kommer ved at der udelukkende anvendes kernetræ, det 

giver samtidig nogle udfordringer, der vil fremkomme tørrerevner, træet tørres 

langsomt ned på flagstangsfabrikken til 18% fugtighed, for at reducere antallet 

af revner, men helt kan det ikke undgås. 

Revnerne bliver spartlet ud og efterfølgende malet, således at overfladen står 

pæn og glat, men der kan i løbet af flagstangens levetid, fremkomme nye revner 

det er helt naturligt, og er derfor ikke reklamations berettiget.  

5. Flagstænger behandles først med farveløs grundingsolie, derefter med grunder, 

derpå pudses og spartles stangen, og til sidst påføres top maling. 

Både grunder og topmaling er på vandbasis, og opfylder de skrappe miljø krav 

der er til overflade behandling. (Se i øvrigt under vedligeholdelse) 

 

Vedligeholdelse: 

 

For at opnå lang levetid, anbefaler vi følgende vedligeholdelse af din flagstang. 

 

- Hvert andet år, bør din flagstang efterses for følgende punkter: 

- Overfladen males med vandbasseret maling, overfladen bør rengøres og pudses 

let inden overfladebehandlingen. 

- Revner udfyldes med elastisk akryl fuge masse som er beregnet til formålet, og 

påføres inden maling af stangen, overskydende fuge masse, fjernes let med en 

spartel. 

- Snor bør udskiftes hvert 3. til 4. år, knoppen efterses for revner eller brud. 

 

Træstænger er et naturprodukt, og arter sig derefter. 

 

GOD FORNØJELSE. 


