
Valmispiippu ISOKERN
Asennusohjeet



Schiedel on Euroopan johtava piippuvalmistaja

Valmispiippu Isokern
Valmispiippu Isokern valmistetaan islantilai-
sesta hohka- eli laavakivestä. Sen elementit 
ovat kevyitä ja Isokern on oikea valinta myös 
silloin, kun hormin paino on ratkaiseva teki-
jä. Isokern soveltuu kaikkiin tulisijoihin aina, 
kun polttoaineena käytetään puuta. Pyöreä 
hohkakivihormi lämpenee nopeasti eikä 
varaa lämpöä itseensä. Materiaalina se myös 
eristää ja pitää lämmön piipun sisällä, mistä 
syntyy hyvä veto. Sileän sisäpinnan ansiosta 
noki ei pääse kiinnittymään piipun seinämiin 
ja piippu pysyy puhtaana.

Tekniset tiedot
 Yhden elementin hohkakivihormi 
ø160 mm, 360 x 360 x 250 mm, 
27 kg/kpl

 ø180 mm, 400 x 400 x 250 mm, 
31 kg/kpl

 Pinta-ala 201 cm2 (ø160 mm) tai 
254 cm2 (ø180 mm)

 Hormi ei saa olla kiinni välipohjassa niin, 
että se on osana kantavia rakenteita

 Lämpötiluokassa T400 hormi pinnoitettava 
vain huonetilassa, näkyviltä osin. Pinnoi-
tukseksi riittää slam maus ja / tai maalaus 
vesiohenteisella maalilla.

 Lämpötilaluokassa T600 hormi pinnoitet-
tava (neljältä sivulta) koko pituudeltaan. 
Harkko- ja tiilirakenteen vastaisia sivuja ei 
tarvitse pinnoittaa. Pinnoitukseksi riittää 
slammaus.

CE-merkitty 20.1.2005
CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että 
Isokern EM :n  merkinnässä ilmoitetut tekni-
set tiedot on varmistettu ja tuote testattu har-
monisoidun tuotestandardin EN 1858:2003 
mukaisesti. Tuotteen soveltuvuus käyttökoh-
teeseen ja -tarkoitukseen on aina kuitenkin 
varmistettava.

T400, N1, D, 3, G(00)
 T400  lämpötilaluokka, sallittu savukaasu-
jen lämpötila < 400°C

 N1  paineluokka, alipaine
 D  kuiva käyttötapa, polttoaineena puu
 3  korroosionkestoluokka
 G(00)  G tarkoittaa, että tuote nokipalon 
kestävä. (00) ilmoittaa suojaetäisyydeksi 
palaviin materiaaleihin 00 mm

Savupelti

Rappaus

Nuohous-
luukku

Hormiliitos

20/T400
50/T600

Eriste 20 mm/T400
 50 mm/T600

Hohkakivi-
elementti

 (1.12.2007 voimaan tulleen Rakentamis-
määräyskokoelman osan E3 mukaan, jos 
hormituotteen suojaetäisyys on pienempi 
kuin 20 mm, savupiipun ja väli- tai ylä-
pohjarakenteen väliin jätetään  kuitenkin 
vähintään n. 20 mm leveä liikuntaväli, joka 
eristetään).

T600, N1, D, 3, G(50)
 T600  lämpötilaluokka, sallittu savukaasu-
jen lämpötila < 600°C

 N1  paineluokka, alipaine
 D  kuiva käyttötapa, polttoaineena puu
 3  korroosionkestoluokka
 G(50)  G tarkoittaa, että tuote nokipalon 
kestävä. (50) ilmoittaa suojaetäisyydeksi 
palaviin materiaaleihin 50 mm



Valmispiippu Isokernin asentaminen

Poista ensimmäisestä elemen-
tistä urospontti, jonka jälkeen liimaa 
se alustaan Isokern-hormiliimalla.

Huom!
Käännä hormielementti. Kaikki ele-
mentit asennetaan aina urospontti 
alaspäin.

Työn edetessä tarkista hormin
suoruus vesivaa´alla. Savuhormi 
voidaan ulottaa vesikaton päälle 
enintään 1,5 metriä.

Ennen savuhormin asennusta 
on tarkistettava, että hormin perusta 
on vaakatasossa. Savuhormi perus-
tetaan liikkumattomalle, palamatto-
malle ja kosteuseristetylle perustuk-
selle.

Tulisijan liittäminen: Merkitse
liitoskohta hormiin. Työstä aukko 
sähköporan (isku ei saa olla päällä) ja 
meisselin avulla.

Tilkitse tuuletuskanava liitos-
kanavan ylä- ja alapuolelta palamat-
tomalla vuori- tai mineraalivillalla (A) 
tasoita tämän jälkeen kanava laastilla 
(B).

Huom!
Mitoita liitoskanava n. 15 mm suu-
remmaksi kuin liitosputki. Tiivistä 
liitosputki palamattomalla vuori- tai 
mineraalivillalla.

Savuhormi pystytetään latomalla 
hormielementtejä päällekkäin. 
Elementtien välisissä saumoissa 
käytetään Isokern-hormiliimaa, jonka 
menekki on n. 2 kg/metri. Puserra 
n.15 mm vahvuinen yhtäjaksoinen 
laastipalko naarasponttiin ja elemen-
tin ulkoreunaan kuvan osoittamalla 
tavalla. Poista pursunut laasti ennen 
sen kuivumista harjalla tai sienellä. 
Jätä elementin sisällä olevat ilma-
 aukot vapaiksi. Ne ovat osa elemen-
tin rakennetta ja estävät sen kuume-
nemisen.

Huom!
Älä käytä muurauslaastia hormiele-
menttien kiinnittämisessä.
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Savuhormin pystytys päätetään 
asentamalla hormin yläpäähän piip-
puhattu, joka kiinnitetään mukana 
tulevilla naulatulpilla.
Pinnoita Isokern-savuhormin ulkopin-
ta rappaamalla. Käytä esim. val-
miiksi sekoitettua rappauslaastia tai 
tiilitasoitetta. Anna hormielementtien 
kuivua kunnolla ennen pinnoittamis-
ta, jotta hormin pintaan ei muodostu 
läikkiä tai halkeamia.

Asenna puhdistusluukku tulisija-
liitoksen alapuolelle jos mahdollista. 
Työstä aukko samalla tavalla kuin 
tulisijan liitos (ks. kohta 5). Puhdistus-
luukun eteen on varattava työskente-
lytilaa vähintään 60 cm.

7 Savupelti on muotoiltu hormin
ponttiin sopivaksi. Työstä element-
tiin aukko pellin etuosaa varten. 
Jotta pelti ei jää “kantamaan”, poista 
seuraavasta elementistä urospontti 
esim. kulmahiomakoneella. Savupelti 
laajenee lämmetessään, joten älä 
käytä laastia tai hormiliimaa pellin 
kiinnittämiseen. Tilkitse mahdolliset 
raot mineraalivillalla.
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hiekkaa tai muurauslaastia

Teleskooppi

Kaltevuuspelti
45°  450 mm
38°  360 mm
27°  230 mm
18°  150 mm

Jatkopelti

Juuripeltti
yläosa

Juuripeltti
alaosa

Vesikaton yläpuolinen osuus 
hormista on suojattava sään vaiku
tuksilta rappaamalla ja pellittä-
mällä. Savuhormit, joiden korke-
us vesikatolla ylittää 1,2 metriä on 
varustettava korokkeella, jonka 
päältä hormin nuohous suorite-
taan.

Yläosan pellityssarja on muovi-
pinnoitettu teleskooppipelti, jonka 
max korkeus on 1,5 m. Sarja 
sisältää juuripellin ja teleskooppi-
pellin.
Leikkaa kaltevuuspelti oikeaan 
kulmaan. Kiinnitä pellit ruuveilla.
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Kevyt Isokern on helppo asen-
taa itse

Isokern-piippu on suunniteltu siten, 
että se on todella helppo asentaa 
itse. Piippuun kuuluvien osien mää-
rä on minimoitu. Siihen kuuluvat 
hohkakivisten hormielementtien 
lisäksi savupelti, piipun yläosan pel-
lityssarja ja sadepiippuhattu. Piipun 
mukana voidaan tilata myös  asen-
tamisessa tarvittava hormiliima. 
Valmispiippu Isokernin hohkakivi-
elementit ovat kevyitä käsitellä 
ja vaivattomia työstää. Hormi 
rakennetaan liimaamalla elemen-
tit yhteen Isokern-hormiliimalla. 
Kuivunut piippu pinnoitetaan kaut-
taaltaan rappaamalla. Lue asen-
nusohjeet huolella läpi ennen työn 
aloittamista.

Piipun sijoitus
Paras paikka piipulle on lähellä ka-
ton harjaa. Tällöin veto on parhaim-
millaan ja piipun korkeus lappeen 
yläpuolella on mahdollisimman 
pieni. Paloturvallisuusvaatimusten 
mukaan piipun tulee ulottua oheis-
ten kuvien mukaisesti vähintään 
0,8 m tai 1,0 m katon lappeen tasoa 
ylemmäksi. (Tarkemmat sijoitusoh-
jeet : Rakentamismääräyskokoelma 
osa E3 “Pienet savuhormit”)

Väli- ja yläpohjassa palavatarvik-
keisen verhouksen reuna voidaan 
ulottaa savuhormin ulkopintaan 
jos laudoituksen tai verhouksen 
paksuus on enintään 30 mm. Listat 
joiden korkeus on enintään 150 
mm voidaan asentaa savuhormin 
ulkokuoren ulkopintaan.

Voit myös pystyttää kaksi Isokern-
hormia vierekkäin. Silloin niiden 
väliin tulee jättää 2 mm:n liikkumis-
vara.

Ennen asennusta
huomioitavaa
Piipun sijainti ja korkeus on syytä 
tarkistaa jo rakennuksen suunnit-
telun luonnosvaiheessa. Hormin 
sijainnissa on erityisesti otettava 
huomioon yläpohjan kantavat ra-
kenteet. Ennen asennusta on myös 
syytä varmistaa tulisijan toimitta-
jalta sopiva hormikoko ja tuleeko 
hormiin alaliittymä vai liittymä 
tulisijan päältä.
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Schiedel Savuhormistot Oy
Sinikalliontie 9
FI-02630 Espoo
Puh 0201 5526 00
Fax 0201 55 26 01
www.schiedel.fi

Puhelun hinnat 0201-alkuisiin 
numeroihin:
- lankapuhelimesta 8,21 snt/ 

puhelu + 2 snt/min (alv 22%)
- matkapuhelimesta 8,21 snt/ 

puhelu + 14,9 snt/min (alv 22%)
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