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IKI T600 KIUASPIIPPU ASENNUSOHJE
ENNEN ASENNUSTA
‐ Tarkista että kaikki piipun osat ovat laatikossa osaluettelon mukaisesti (s. 3‐5).
‐ Varmista ennen kiukaan kivitystä ja piipun asennuksen aloittamista, että kiuas on vaakatasossa ja keskitetty
piipun läpivientireikään katossa.
‐ Suojaetäisyys piipun ulkopinnasta joka suuntaan paloherkkiin rakenteisiin vapaasti tuulettuvassa tilassa on 50
mm. Piipun pintaan ei saa tuoda mitään materiaalia, joka ei täytä A1 paloluokan vaatimuksia. Suojaetäisyys
savupeltijakson yläreunasta kattoon on 40 cm.
‐ Katolla tai seinustalla saa viimeisen tuennan jälkeen olla maksimissaan 2 metrin ylitys.
‐ Piipun osia on käytettävä sellaisenaan. Osia ei saa muuttaa tai leikata. Piippujaksojen väliset liitokset
varmistetaan kiristepannalla. HUOM! Piippujaksojen liitoskohta ei saa sijaita eristevillan kohdalla.
ASENNUS SAUNAN SISÄLLÄ (Asennuskuvat sivuilla 7‐8)
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Asenna IKI‐savupeltijakso (osa 1) verkon päälle työntäen se verkon pannan yli niin, että se asettuu tukevasti
paikoilleen. Käännä tässä vaiheessa savupelti osoittamaan haluamaasi suuntaan saunassa. (Kuva 1)
Pujota sisäkattokaulus (osa 3) 1 metrin piippujakson (osa 2) läpi. (Kuva 2)
Aseta piippujakso (osa 2) savupeltijakson (osa 1) päälle niin että se menee suoraan paikalleen. (Kuva 3).
Sisäkattokaulus voi levätä tässä vaiheessa savupeltijakson päällä.
Aseta kiristepanta (osa 9) savupeltijakson (osa 1) ja 1 metrin piippujakson (osa 2) liitoskohtaan ja kiinnitä se
tukevasti. Varmista että kiinnitys on pitävä. (Kuva 4) HUOM! Savupeltijakson ja ensimmäisen piippujakson
liitokseen ei välttämättä tarvitse asentaa kiristepantaa.
Teippaa höyrysulkupelti (osa 4) saunan katon höyrysulkuun huolellisesti ja tiiviisti (Kuva 5). Höyrysulkupellin
ja piipun väliin tulee jättää 2 mm rako, joka teipataan tiiviiksi.
Kiinnitä sisäkattokaulus mukana tulleilla ruuveilla (4kpl) saunan kattoon. Irrota suojamuovi kauluksesta. (Kuva
6)

ASENNUS VÄLI/YLÄPOHJASSA (Asennuskuvat sivuilla 7‐8)
7.
8.

9.

Pyöräytä keraamista eristevillaa (osa 5) yksi kierros piipun ympärille korkeus min. 10cm ja
paksuus min. 5 cm (Kuva 7). HUOM! Piippujaksojen liitoskohta ei saa sijaita eristevillan kohdalla.
Taivuta läpivientilieriölevy (osa 10) villan ympärille (Kuva 8). Läpivientilieriön tulee olla vähintään 100 mm
korkeampi kuin eristekerroksen (villatilan) (Kuva 9.) Kiuaspiippupakettiin kuuluu vakiona 500 mm korkea
läpivientilieriö. Jos eristekerros on korkeampi kuin 400 mm, tulee läpivientilieriön korkeutta lisätä toisella
läpivientilieriöllä (lisävaruste) teippaamalla se pakettiin kuuluvan läpivientilieriön päälle jatkeeksi.
Asenna seuraava metrin piippujakso (osa 2) paikalleen ja kiristä liitoskohta kattotukipannalla
(osa 6). Kiinnitä kattotukipantaan reikänauhaa ja tue IKI Piippu kattotuoliin ruuveilla. (Kuva 10)

ASENNUS KATOLLA (Asennuskuvat sivuilla 7‐8)
10. Aluskatepelti (osa 7) tiivistetään aluskatteeseen siten, että piipun ulkopinnasta jää 10 mm ilmarako (Kuva 11).
Ylösnostetun aluskatepellin reunan ja piipun väli jätetään auki, jolloin läpivienti pääsee tuulettumaan.
11. Asenna viimeinen 1 m piippujakso (osa 2) katolle. (kts. kohdat 3&9)
12. LISÄVARUSTE: Asenna pellityssarja (IKI light tai IKI full) piipun ympärille kts. oma erillinen asennusohje
tuotteille. Jos piipun asennuksessa halutaan käyttää omia läpivientipellityksiä, tulee niiden olla tuuletettuja.
Tuotteet jotka eivät sisälly IKI‐kiuaspiipun järjestelmään on kielletty käyttämästä järjestelmän kanssa ilman
piipunvalmistajan erillistä kirjallista suostumusta.
13. Aseta sadehattu (osa 8) piipun päälle. (Kuva 12)
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IKI T600 kiuaspiipun osaluettelo:

Osa1: Savupeltijakso

Osa2: Piippujakso 1000 mm

Osa3: Sisäkattokaulus

Osa4: Höyrysulkupelti
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IKI T600 kiuaspiipun osaluettelo:

Osa5: Välipohjan keraaminen eriste

Osa6: Kattotukipanta

Osa7: Aluskatepelti

Osa8: Piipun hattu
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IKI T600 kiuaspiipun osaluettelo:

Osa9: Kiristyspanta

Osa10: Läpivientilieriö
Toimitukseen kuuluu lisäksi:
2 kpl reikänauha 1000 mm
1 kpl Asennuslaatikko, missä on: asennusohjeet, asennusruuvit ja asennusteippi
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Asennuskuvat:

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

Kuva 4

Kuva 5

Kuva 6

Kuva 7

Kuva 8
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Asennuskuvat:

Kuva 9

Kuva 10

Kuva 11

Kuva 12
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Piipun mitoitus katolla

Käyttöohjeet ja piipun tiedot
Savupelti
Savupelti on oltava auki asennossa tulisijaa poltettaessa,
ettei ilmajäähdytys esty!
Lumieste
Savupiipun harjanpuoleinen osa on suojattava lumiesteellä,
ettei lumi tai jää vaurioita piippua.

IKI T600 KIUASPIIPPU
CE 1450‐ CPR‐ 0007
EN 1856‐1 T600‐N1‐D‐Vm‐L99080‐G(50)
Lämpötilaluokka T600
Suojaetäisyys palaviin rakenteisiin G 50 mm.
Kolmevaippainen ilmajäähdytteinen
terässavupiippujärjestelmä.

Nuohous
Piippua saa nuohota ainoastaan ruostumattomilla tai
kuituvalmisteisilla välineillä (esim. kuituharja).
Tuotekilpi
Asentaja täyttää toimituksen mukana olevaan tuotekilpeen
vaadittavat tiedot ja se kiinnitetään näkyvään paikkaan tai
talokansioon.
Tahattomasta kosketuksesta suojattava tarvittaessa.
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Takuu
Valmistaja, Hormex Oy, Harkkoraudantie 6, 00700
Helsinki, myöntää 10 vuoden materiaali ja
valmistusvirheitä kattavan takuun
savupiippujärjestelmälle. Takuu ei koske
asennuksesta johtuvia virheitä.
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