
Ennen hormin asennusta, varmista alustan suoruus ja kantavuus ja huomi-
oi hormin sijoittaminen muiden rakenteiden suhteen. Hormin tulee seistä 
vapaasti, irti muista rakenteista. Poista ensimmäisen elementin urospontti. 
Elementit asennetaan naaraspontti ylöspäin!

Levitä laasti tasaisesti liimattaville pinnoille: reunoille ja sisäputken pont-
tiin. Aseta seuraava harkko paikoilleen ja poista laastipurseet sisäputkesta.

Hormin liittäminen takkaan alaliitoksella: Leikkaa harkkoon halkaisijaltaan liitosputkea 20mm suurempi reikä, 
jotta saat putken ympärille 10mm palovillan. Täytä hormin pohja muurauslaastilla n. 70mm korkeudelle (liitosrei-
jän korkeudelle). Varmista, ettei putki tule liian syvälle hormiin, ettei se tuki hormia.

Leikkaa harkkoon nuohousluukun aukko. Muuraa tuhkaluukun kehyspelti paikoilleen. Tiivistä ilmarako laastilla 
tai palovillalla. Nuohousluukku ja hormiliittymät eivät saa sijaita samalla korkeudella. Tarkista välillä piipun suo-
ruus vatupassilla sekä vaaka- että pystysuunnassa.
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Toimituksessa on aina yksi kappale valmiiksi uurrettu savupeltiharkko. Harkosta joka tulee savupeltiharkon
päälle,  poista urospontti. Jos harkkoa ei ole, niin uurre on mahdollista tehdä työmaalla. Kun uurrat savupellin paikan 
harkkoon, varmista että savupelti pystyy liikkumaan ylös 
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ja sivuille. Tarvittava liikuntasauma 5mm. 
Älä levitä laastia savupellin päälle, vaan harkon reunoille, jotta pellille jää lämpölaajenemismahdollisuus.  
Savupellin kolon työstämiseen on hyvä käyttää puukkosaahaa tai kulmahiomakonetta.

Kiuasputkelle tehtävän reijän voit tehdä timanttikuppiterällä tai poraamalla reikiä vieri viereen. Jätä liitosputken 
ympärille 10mm tila palovillaa varten. Varmista ettei liitosputki tuki hormia. CE-testattua säädettävää kiuas-
adapteria asennettaessa sahaa harkkoon pystyasennossa 150mm leveä aukko. Kun kiukaan liitoksen korkeus on 
tarkasti selvillä, leikkaa 5cm palovillaa 2 kpl samanlaisia ja täytä niillä aukko. Kun piippu on pinnoitettu, asenna 
mukana tuleva peitelevy harkkoruuveilla piippuun kiinni. Jos tulevaisuudessa kiuas vaihtuu ja liitoksen korkeus 
muuttuu, irroita peitelevy ja vaihda palovillat uusiin. Näin sinulla on pystysuunnassa 110mm säätövaraa.

7.

2- tai 3-hormista piippua tehtäessä liimaa harkot kiinni toisiinsa laita sauman 
päälle lasikuituverkko esim. 6mm silmällä ja tasoita siihen päälle. Näin sauma 
pysyy piilossa eikä tule koskaan esille. Lopuksi voit pinnoittaa piipun antiikki-, 
hiertolaastilla tai muulla palamattomalla materiaalilla.
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9.

Läpivientejä tehtäessä huomioi, että ristikot, kattoruoteet jne. pitää olla 50mm päässä piipusta. CE-testin mukaan 
kattopaneelit, höyrynsulku ja aluskate saa olla 20mm päässä piipusta ja rako teipataan Sitko-teipillä tai vastaavat 
ominaisuudet täyttävällä teipillä piipun kylkeen. Vesikatolta piippu pellitetään. Huonetilassa jalka- ja kattolistat saa 
olla kiinni piipussa, mutta niitä ei saa kiinnittää piippuun.

8.
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Tasoita piippu koko matkaltaan (myös palovillojen alta) piipunasennusliimalla tai muulla 
sementtipohjaisella laastilla. Pinnoita piippu näkyviltä osin hiertopinnoitteella tai muulla 
haluamallasi materiaalilla.
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* Pinnoita hormi aina neljältä sivulta
huoneisto- sekä välikatto-osuudella
myös palovillojen alta.

CE-testin mukaan 
kattopaneelit, höyryn-
sulku ja aluskate saa olla 
20mm päässä piipusta ja 
rako teipataan Sitko-
teipillä tai vastaavat 
ominaisuudet täyttävällä 
teipillä piipun kylkeen. 

Ristikot ja kattoruoteet 50 mm 
päähän piipusta. Huomioi että 

palovillaa tulee 50 mm 
vahvasti ja 100 mm 

korkeammasti kuin talon 
muut välipohja-eristeet.

* Piipun suojaetäisyys 50 mm välipohjassa.

* Jos teet piipun palamatonta materiaalia (kiviseinää)
vasten, huomioi väliin 20 mm liikuntasauma. Sauman
voi tukkia mm. palovillalla.

Watti-harkkopiipun läpivienti



SUORITUSTASOILMOITUS No. 001/P22052017 
1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Betoninen piippuelemen� SSP 180/150 
2. Aio�u käy�ötarkoitus: Nokipalonkestävä kaksiseinämäinen betonisista piippuelementeistä koostuva 
hormi pystysuoraan alapäästään kannate�uun asennukseen, jonka kau�a tulisijan palamistuo�eet 
poistuvat ulkoilmaan. 
3. Valmistaja: Suomen Savupiipputeollisuus Oy, Kivikankaan�e 7, 86300 Oulainen 
5. AVCP-järjestelmä: AVCP 2+ 
6a. Yhdenmukaiste�u standardi: EN 1858+A1 

6b. Ilmoite�u laitos: Inspecta Ser�fioin� Oy 
7. Ilmoitetut suoritustasot:  
 

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaiste�u 
tekninen eritelmä 

Mi�apoikkeamat Standardin mukaiset EN 1858+A1 

Kaasu�iveys N1 

Virtausvastus Keskimääräinen karheus 1 mm 

Lämmöneristävyys NPD 

Lämpörasituksen 
kestävyys 

T600 (testa�u 600 mm paksulla 
välipohjaeristeellä) 

Nokipalonkestävyys G(50)  

Puristuslujuus Max. korkeus 20 m  

Paloluokka A1 

Nuohouksenkestävyys Ok 

Tuulikuorman kestävyys Max pituus vapaas� seisovana 1,6 m 
viimeisen tuen yläpuolella 

 

Kondensaa�n kestävyys D kuivat käy�öolosuhteet 
(pol�oaineena puu, hiili, turve) 

 

Korroosionkestävyys, 
jäätymis-
sulamiskestävyys 

NPD  

Vaaralliset aineet Ei päästöjä  
 
Edellä yksilöidyn tuo�een suoritustaso on ilmoite�ujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä 
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No.305/2011 mukaises� anne�u edellä ilmoitetun valmistajan 
yksinomaisella vastuulla. 

 
Valmistajan puolesta allekirjoi�anut:  
 
 
Paikka ja pvm: 22.5.2017   Kimmo Hirvonen, toimitusjohtaja 



 
 

 

CE-merkintä piipputoimituspake�ssa 
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NB: FI-V-0416 

    
CE symboli  

Merkinnän kiinni�ämisvuoden kaksi viimeistä numeroa 
Ilmoitetun laitoksen tunnusnumero  

Suomen Savupiipputeollisuus Oy,  
Kivikankaan�e 7, 86300 Oulainen 

  
DoP: 001/P 

  Valmistajan yhteys�edot 
  

  
Suoritustasoilmoituksen (DoP) numero (voi olla ilman päivämäärää) 

EN 1858+A1 
  
 

Betoninen piippuelemen� SSP 180/150 
  

Aio�u käy�ötarkoitus:  
savuhormi 

 

T600-N1-D-3-G(50) 
  
 

Muut �edot: 
www.suomensavupiipputeollisuus.fi/DoP 

  Harmonisoidun tuotestandardin (hEN) tunnus 
(voi olla ilman vuosilukua) 

  
Tuo�een yksilöin� 

  
Aio�u käy�ötarkoitus  

  
Osa tuo�een ilmoitetuista ominaisuuksista  

(voidaan esi�ää koodilla, jos sellainen on esite�y hEN:ssä) 
  

 
Valmistajan ko�sivun osoite, jossa DoP esitetään  

 



ASENNUSPÖYTÄKIRJA 

ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT:

Nimi:_______________________________________________________________

Katuosoite: __________________________________________________________

Postinumero- ja toimipaikka: ____________________________________________

Puhelinnumero: ______________________________________________________

Sähköposti: __________________________________________________________

RAKENNUSPAIKAN OSOITE:

Katuosoite: __________________________________________________________

Postinumero- ja toimipaikka: ____________________________________________

HORMIN MYYJÄLIIKE:

___________________________________________________________________

ASENTAJAN YHTEYSTIEDOT:

Nimi:_______________________________________________________________

Katuosoite: __________________________________________________________

Postinumero- ja toimipaikka: ____________________________________________

Puhelinnumero: ______________________________________________________

Sähköposti: __________________________________________________________

HORMIN TIEDOT: 

Hormin koko ja pituus: _________________________________________________

Asennuspäivämäärä: __________________________________________________

Tyyppikilven sijoituspaikka: _____________________________________________

Liitetty tulisija ja tulisijan tyyppi: __________________________________________

Tulisijan ilmoitettu savukaasujen lämpötila (valmistajan ilmoittama) : _________________

Suosittelemme koko asennusohjeen liittämistä talon asiakirjoihin.
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