
Vakiona musta sisä- ja vesikattoväri

Jatkettavissa oleva pannaton rakenne

Vakiona asetusten mukainen savupelti

Lisävarusteena liitosputken suoja

Suomessa valmistettu

SAVUPIIPPUPAKETTI 
TAKOILLE JA KIUKAILLE
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Helppo, paloturvallinen, 
suomessa valmistettu 
savupiippujärjestelmä.

T600 luokkaan testattu, 
CE-merkitty, joka täyttää 
Suomen vaativat kansalliset 
vaatimukset.

Ilmajäähdytteinen rakenne, 
ilmajäähdytys lisää paloturvallisuutta 
mm. rakenteiden läpiviennissä.

Nopea ja joustava asennus
Läpivientikappaleen kiinnitystavan 
ansiosta piippu on nopea asentaa. 

Helppo ja kevyt kuljettaa
Tweg piippupaketin myyntipakkaus 
painaa vain noin 20 kiloa ja sisältää 
yksikerroksisen rakennuksen 
välttömättömät tarvikkeet. 
Pakkauksen kuljetus on vaivatonta ja 
onnistuu henkilöautolla.

Vesitiivis
Piippupaketti sisältää kattotiivisteen 
ja sadehatun, jolla rakenteesta 
saadaan vesitiivis. Tiiviste on 
joustava, jolloin kattokaltevuus on 
säädettävissä ja tiiviste myötäilee 
myös hirsirakennusten painumaa.
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Kiuaspiippu TWEG

Kokonaispituus   2500 mm
Paloluokka   T600
Paloturvaetäisyys   40 mm
Väri   mattamusta
CE-merkitty  Kyllä
Valmistusmaa  Suomi
Sisältää   savupelti
   peitelevy 0-40°
   kattotiiviste
   lisäpaloeriste 300 mm
   päätekappale
   sadehattu

Takkapiippu TWEG

Kokonaispituus   2500 mm
Paloluokka   T600
Paloturvaetäisyys   40 mm
Väri   mattamusta
CE-merkitty  Kyllä
Valmistusmaa  Suomi
Sisältää   savupelti
   peitelevy 0-40°
   kattotiiviste
   lisäpaloeriste 300 mm
   päätekappale
   sadehattu

Kokonaispituus 2500 mm

Kokonaispituus eristetyllä osalla 1500 mm1000 mm

Ø 114 mm

400 mm
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Kokonaispituus 2500 mm

Kokonaispituus eristetyllä osalla 1500 mm1000 mm

Ø 150 mm

400 mm
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Eristämättömät osat
Liitosputken pituus   1000 mm (lyhennettävissä)
Liitosputken halkaisija   114 mm
Pinnoite    lämpömaalattu mattamusta
Turvaetäisyys ilman säteilysuojaa  500 mm
Säteilysuojan kanssa   250 mm (lisävaruste)

Eristämättömän liitosputken paloturvaetäisyyden voi puolittaa 
käyttämällä 1 mm vahvaa teräslevyä seinässä, jonka 
väliin jätetään 30 mm ilmarako

Eristetyt osat
Eristetyn osuuden pituus   1500 mm 
    (lyhennettävissä ja jatkettavissa)
Piipun ulkohalkaisija   210 mm
Pinnoite    jauhemaalattu mattamusta
Eristetyn osuuden turvaetäisyys  40 mm

Eristeosaa jatkettavissa 1170 mm pituisella 
jatkomoduulilla, joka on lyhennettävissä.

Eristämättömät osat
Liitosputken pituus   1000 mm (lyhennettävissä)
Liitosputken halkaisija   150 mm
Pinnoite    lämpömaalattu mattamusta
Turvaetäisyys ilman säteilysuojaa  500 mm 
Säteilysuojan kanssa   250 mm (lisävaruste)

Eristämättömän liitosputken paloturvaetäisyyden voi 
puolittaa käyttämällä 1mm vahvaa teräslevyä seinässä, 
jonka väliin jätetään 30 mm ilmarako.

Eristetyt osat
Eristetyn osuuden pituus   1500 mm 
    (lyhennettävissä ja jatkettavissa)
Piipun ulkohalkaisija   238 mm
Pinnoite    jauhemaalattu mattamusta
Eristetyn osuuden turvaetäisyys  40 mm

Eristeosaa jatkettavissa 1170 mm pituisella 
jatkomoduulilla, joka on lyhennettävissä.

ENA-koodi  Tuote                Hinta

6438189096769  TAKKAPIIPPU TWEG 150/238/2500 MUSTA

6438189096776   JATKOMODUULI TWEG 150/238/1170 MUSTA

6438189096783  LIITOSPUTKEN SUOJA TWEG 150/- MUSTA

ENA-koodi  Tuote                Hinta

6438189096738   KIUASPIIPPU TWEG 114/210/2500 MUSTA

6438189096745   JATKOMODUULI TWEG 114/210/1170 MUSTA

6438189096752  LIITOSPUTKEN SUOJATWEG 114/- MUSTA



ASENNUS

Valmistelut:
Eristämättömän liitosputken turvaetäisyys 500 mm tulee huomioida 
kaikkeen palavaan materiaaliin. Eristetyn piipun turvaetäisyys tulee olla 
sivusuunnassa 40 mm. Eristettyä piippua tulee ulottua alakaton pinnasta 
vähintään 400 mm pituisesti alaspäin.

Leikkaa savupiipun ulkohalkaisijaa 80 mm suurempi aukko läpiviennille 
ja varmista että kattotuolit yms. ei ole pystysuoran piipun asentamisen 
esteenä. Piippuun ei ole saatavissa kulma kappaleita. Sisäkaton peitelevy 
on säädettävissä 0-40° kattokaltevuuksiin.

Huomioi että harjalta mitattuna, alle metrin pituinen piippu tulee ulottua 
harjapiikin yli vähintään 800 mm. 
Jokaista harjalta mitattua metriä kohden pituus kasvaa kattopinnasta 
100 mm / m. Varmista että sinulla on riittävä määrä eristettyjä 
moduuleita.

1.

2.

3.

4.

5.

Huomioi että eristettyä moduulia tulee kattopinnasta 
vähintään 400 mm pituisesti alaspäin.
Savupelti sulkee sekä ilma, että savukanavan saman aikaisesti. 
Savupellillä ei saa rajoittaa piipun vetoa.

Kiinnitä eristämätön liitosputki ja kiuas paikalleen.
Huomioi eristämättömän liitosputken 500 mm paloturvaetäisyys
palavaan materiaaliin. Suojaa palavet materiaalit tarvittaessa 
esim. Säteilysuojalla (lisävaruste).

Kiinnitä jatkoputki paikoilleen, jossa on itegroitu eristekapseli. 
Eristekapseli tulee rakenteiden läpi ja eristeen pintaan voit tehdä 
tarvittaessa höyrysulun esim. alumiiniteipillä. Lisäeristettä vasten 
saa olla puhallusvilla ja muu palava materiaali. Lisäeristeen 
tulee ulottua puhallusvillan yli 100 mm korkuisesti. Jatka holkkia 
metallilieriöllä tarvittaessa tai poista piipun ympäriltä liika eriste. 
Mikäli piippu asennetaan ennen puhallusvilloja, varmistathan 
että piippua vasten ei ole puhallusvillaa tai muita roskia.

Kattotiiviste kiinnitetään liimaamalla reuna kattopintaa vasten. 
Liimaus varmistetaan ruuveilla. 
Tiiviste kiinnitetään piippuun klemmarilla. 

Liitä tuotteen asennustiedot ja DoP tiedot rakennuksen 
asiakirjoihin. Kiinnitä myös tyyppikyltti täytettynä eristettyyn 
piippumoduuliin ja tulisijan kanssa samaan tilaan.

Puh. (06) 458 2900 // info@harmaair.com // www.harmaair.com
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Aluskatetiiviste
Höyrysulkutiiviste
Lisäeristeen jatkolieriö 500 mm
Tuenta ja kannakenauhat 3kpl

Vesikaton pellitys-sarja
Pellitys-sarjan jatkolevy 1000 mm
Tulisija kohtainen adapteri

Muut lisävarusteet ja tarvikkeet Härmä Air hinnastosta
(toimitetaan erikseen)
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