
 

                          

 

 

 

Tillykke med jeres nye flag, som vi håber I bliver tilfredse med. 

 
 

På baggrund af vores mange års erfaring med flag, har vi udarbejdet nedenstående retningslinje for hvordan et flag 

holder længst muligt.  

Vi fraråder at der flages når vindstødene er over 15 m/s. 

For altid at have et pænt flag hængende, anbefaler vi at skifte flaget ca. 2-3 gange om året, alt afhængig af 

vejrforholdene. 

 

0-3 m/s  Stille vejr Flaget blafrer let i vinden 

4-7 m/s Let til jævn vind Flaget folder sig ud.  

Kviste og mindre grene bevæger sig 

8-10 m/s  Frisk vind Flaget slår hårdt i vinden.  

Små løvtræer svajer lidt 

11-13 m/s Hård vind Flag og flagstang bevæger sig kraftigt. 

Store grene bevæger sig 

14-20 m/s Stiv til hård kuling Flag og flagstænger bevæger sig 

kraftigt.  

Vi fraråder flagning 

Større træer bevæger sig.  

Kviste og grene brækker af. 

21-24 m/s Stormende kuling Flaget rives i stykker 

Vi fraråder flagning 

Store grene knækker – tagsten blæser 

ned 

25-30 m/s Stærk storm / orkan Flaget rives i stykker 

Vi fraråder flagning 

Træer rives op med rode 

 

 

 

 

 

 

http://www.langkilde-flagfabrik.dk/


Side 2 

Flagkvaliteter 

 

160g - 100 % vævet spunpolyester trykt med vandbaserede trykfarver 

Én lang polyester tråd der er ’hakket i småstykker’ og derefter spundet sammen til én tråd.(Man opnår samme 

effekt som når man vasker uldstof ved for høj temperatur og det hele filtrer sammen. Dermed bliver denne ene tråd 

meget stærk). Denne tråd spindes sammen med en tilsvarende tråd og tilsammen danner de grundlaget for én tråd, 

der bliver vævet som en lærredsvævning. 

Måden tråden og stoffet er lavet på virker som når man har en dyr halskæde hvor der er bundet knuder for hver 

perle – i fald tråden knækker, vil kun en perle falde af – tilsvarende vil der, når den første tynde tråd knækker, være 

’en knude’ lige ved siden af, og derfor bliver hullet ikke større, i første omgang. 

Stoffet vil trevle, når det bliver slidt af vind og vejr. 

Træk- og brudstyrken er meget høj på denne kvalitet. 

 

110g - 100 % strikket polyester trykt med vandbaserede trykfarver  

Én lang polyester tråd der spindes sammen med andre tilsvarende tråde og strikkes til et stykke stof. 

Da det er strikket stof er det meget flexibelt – det kan gi sig i alle retninger – modsat et vævet stykke stof, som kun 

kan give sig i diagonal retning. Det er derfor særdeles velegnet til flag. 

Når der sker et brud trevler stoffet ikke, da det er strikket, men vil i stedet få flænger. 

 

Lidt om vægt af stof 

Generelt kan man sige at jo tungere et stof er, jo stærkere er det – og så er det alligevel en sandhed med 

modifikationer, for når flaget er vådt og det slår ind mod sig selv, slides det tunge flag mere end det lette. 

 

Vandbaserede trykfarver 

Før i tiden var farvepigmentet hæftet til stoffet via en stærk giftig lim. Denne lim er skadelig for mennesker og miljø 

og ikke længere lovlig. I dag er farverne vandbaserede som er langt mere miljøvenligt. 

 

Skulle du have nogle spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte os. 

 

 
Lidt om Langkilde & Søn flag og kvalitet.  

Flag er ikke bare flag. I dag kan man få flag i alle prisklasser og det er der en god grund til. For der er stor forskel på kvaliteten. Det 
handler om 3 ting: flagdug, indfarvning og konfektionering.  
Langkilde & Søn går ikke på kompromis med nogen af de tre kerneområder. 
Er du interesseret i mere info om vores kvalitetskrav, kan du besøge vores hjemmeside www.Langkilde-flagfabrik.dk og læse mere 
under produktion. For at sikre at man altid har pæne flag i flagstængerne, anbefaler vi at man skifter sit logoflag 2-3 gange om året  
– alt efter vind og vejr. 

 
 
Med venlig hilsen 

Langkilde & Søn A/S 
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