Plaatsingsinructie grondbuis
1

Graaf met de sep (handmatig)
een gat met de maten zoals
hieronder in de tabel aangegeven.*

2

Zet vervolgens de grondboor
middenin het gat en graaf met de
grondboor dieper totdat de
grondbuis ongeveer 5 centimeter
boven het maaiveld uit komt.

3

Plaats de grondbuis in het zojui
gemaakte gat.
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Waterpas

4

Vul het gegraven gat met snelbeton.
Eer een emmer water in het gat,
dan een zak beton erin.

6

Laat het beton uitharden

5

Zorg ervoor dat de grondbuis
waterpas aat

7

De ma kan nu in de grondbuis
geplaat worden.

Emmer

(zie de gebruiksaanwijziging van het
door u gebruikte beton (uithardingijd)).

Herhaal ap 4 totdat het gat gevuld is
(niet te hoog, zodat eventueel het gras er
nog weer overheen kan groeien).
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Grondbuis voor vlaggenma*
Lengte ma
5 meter
6 en 7 meter
8 en 9 meter

LxBxD
30 x 30 x 30 cm
30 x 30 x 30 cm
30 x 30 x 40 cm

Grondbuis voor banierma*
Lengte ma
5 meter
6 en 7 meter
8 en 9 meter

LxBxD
30 x 30 x 30 cm
30 x 30 x 50 cm
30 x 30 x 60 cm

Aantal zakken snelbeton
ca. 2 zakken van 25 kg
ca. 2 zakken van 25 kg
ca. 3 zakken van 25 kg
Aantal zakken snelbeton
ca. 2 zakken van 25 kg
ca. 3/4 zakken van 25 kg
ca. 4 zakken van 25 kg

* de tabel gaat uit van evige grond. Plaat u de ma in net opgebrate grond, veengrond
of bijvoorbeeld aan de waterkant of twijfelt u neemt u dan contact met ons op voor advies.
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