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24 maassa

 8 Keskitettyä tuotantolaitosta

2 Keraamiset tehtaat (Wiesau, Zliv)

6 Teräs tehtaat (Teplice , Washington, Middleburg, 

Wiewiórczyn, Torzhok, Trucazzanno)

 13 harkkotehdasta
 Janakkala, Suomi

2

Schiedel 

Teräs tehtaat

Keraamiset tehtaat

Harkko tehtaat



 Rondo Plus kolmikerrosharkkohormi
 Rondo  Air

 Isokern hohkakivihormi

 Permeter Smooth ja Smooth Air 
teräshormit

Schiedel Savuhormistot Oy

 Hormisaneeraustuotteet

 Teollisuus hormijärjestelmät
 Lämpövoimalat
 Generaattorit
 Tehtaat

 Suurkeittiöt

 Classic ilmanvaihtohormit
 Painovoimaiseen 

ilmanvaihtoon



Asetus Pienten savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta

 Suunnittelu

 Pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan  on suunniteltava 

läpiviennit, perustus, kannatus, pystysuoruus sekä puhdistusluukut ja yhdys- sekä 

liitinhormit ja lisälaitteet

 Lämpötilaluokka T600 pakolliseksi (kiinteät polttoaineet)

 Sulkupelti

 Sijoittelu

 Savupiippuelementtien välisiä limittämättömiä liitoksia ei saa sijoittaa rakenteiden 

läpivientikohtiin rakenteiden sisälle



Tehdasvalmisteiden savupiippujen ja hormituotteiden suojaetäisyydet selvitetään eurooppalaisen yhdenmukaistettujen

tuotestandardien mukaisen lämpötila- ja nokipalokestävyystestein. Tai laskentamenetelmällä, joka on verifioitu kokeiden

perusteella. 

Testi nokipalotilanteessa

• Esim. T 600 
• Poltto 6 h
• Lämpötilan mittaus kunnes Tmax laskeva
• Määrätyllä virtaus nopeudella

Testin kesto 0,5 h

Suojaetäisyyden määrittäminen

Testi normaali tilanteessa



Permeter Smooth teräspiippu

Permeter Smooth

• T-600 suojaetäisyys palaviin materiaaleihin 100 mm

• Yläpohjan eristeen korkeus 600 mm 

• Läpiviennin eristeen korkeus max 200 mm

• T600, max lämpötila 47,0  ̊C (sallittu 85  ̊C)

• Nokipalo, max lämpötila 44,3  ̊C (sallittu 100  ̊C)



Permeter Smooth teräspiippu

• T-600 suojaetäisyys 200 mm
• YP eristepaksuus 600 mm
• Mitattu lämpötila eristeen ja seinän välissä 191,3  ̊C  >> mikä ylittää sallitun 85  ̊C 

Permeter Smooth



Yläpohja

- Huomioitava tuulettuvuus

- Teräslieriön korkeus

- Puhallusvilla ei ole puhallettu piippua vasten

- Ettei teräslieriössä ole puhallusvillaa



Suojaetäisyydet (Permeter Smooth)

HUONETILAN JA LÄPIVIENTIEN OSALTA TÄYSIN TUULETTUVA

Suojaetäisyys palaviin materiaaleihin:

T600: Ø130 – Ø200 = G25

HUONETILAN OSALTA TUULETTUVA > LÄPIVIENNIT SULJETTU ERISTETTY

Suojaetäisyys palaviin materiaaleihin:

T600: Ø130 – Ø200 = G100            h ≤ 200 mm



Aluskatteen tiivistäminen 

- Aluskatteen EPDM-kumi (Vilpe Chimney Underlay seal) on VTT:n 

testaama (Sertifikaatti Nro VTT-C-6081-10)



Höyrynsulun tiivistäminen

- Olemme laskennallisesti todentaneet käyttämämme 

höyrysulun tiivisteen (Vapour Stop 100-380) soveltuvuuden 

Permeter Smooth teräshormeille

- Höyrysulku asennetaan suojaetäisyyden päähän

- Esim. alumiiniteippi ei ole A1 luokan rakennusmateriaalia



Seinän läpivienti

Kun savupiippu on testattu pystysuorana läpiviennin ollessa testipenkissä 

väli- / yläpohjassa, mutta ei erikseen vaakasuorassa läpiviennissä, 

voidaan pystysuoran läpiviennin testin mukaista suojaetäisyyttä soveltaa 

myös savupiipun vaakasuoraan seinän läpivientiin. 

Tällöin suojaetäisyys palavaan materiaaliin kerrotaan kahdella ja 

seinärakenteen kokonaispaksuuden tulee olla pienempi tai yhtä suuri kuin 

testatussa väli- / yläpohjassa savupiippua vasten olevan läpiviennin  

paloeristeen korkeus. 

Testattu seinän läpivienti Ignis Protect

Elementin koko 565 x 700 mm

- Seinä vahvuuksille 300, 350 ja 400 mm

- Ulkomitoille 130 – 280 mm

- T600



Nuohottavuus

Savupiippu ja sitä ympäröivä tila on suunniteltava ja rakennettava sellaiseksi, että savupiippu 

hormeineen voidaan puhdistaa sekä sen eheys ja kunto tarkastaa.
Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta



Yläpohja eristekorkeuksilla 200 - 600 mm. 
Lämpötilaluokissa T-600 ei huomattavia
lämpötilaeroja eristeen ulkopinnassa

Harkkopiipun testaus



Läpivientien suojaetäisyydet (Rondo Plus)

• Mahdollisuus testata eri tavoin huonetilassa

• Seinän väli auki, tuulettuvana  (väliä ei saa 
tukkia!)

• Seinän väli suljettu, villoitettu

• Koteloituna



• Schiedel Savuhormistot Oy on yhteistyössä Paloteknisen insinööritoimisto Markku Kaurialan kanssa 

laskennallisesti todentaneet käyttämämme höyrysulun ja aluskatteen teipin soveltuvuuden Rondo Plus ja 

Isokern harkkohormille.

• Raportit ovat ladattavissa sivuiltamme www.schiedel.com/fi

Höyrysulun ja aluskatteen tiivistäminen



Läpivientien suojaetäisyydet (Rondo Plus)



• Standardit määrittävät ilmoitettavat perusominaisuudet

• Asennusohje sisältää tarkemmat yksityiskohdat

• Suoritustasoilmoituksessa esitetään kaikki ne tuotteen 

tekniset ominaisuudet, joille on tuotteen kohdemaassa 

asetettu viranomaisvaatimuksia siinä käyttötarkoituksessa 

jonka valmistaja on tuotteelleen ilmoittanut

• Lisätiedoissa valmistaja voi ilmoittaa täydentäviä tietoja

Suoritustasoilmoitus - DoP



• Asennusohje sisältää tarkemmat yksityiskohdat

Asennusohjeet



18.10.2019 Seppo Pekkarinen

Saneeraus putkittamalla



Saneeraus massaamalla

Vanhanpiipun korjaus massalla

• Harja tai pallo



KIITOS !
www.schiedel.fi


