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 Piipun ja aluskatteen rajaan asennetaan 
100 mm leveä kauluspelti.

 Piipun ja pellin raja tiivistetään 
lämmönkestävällä tiivistyssilikonilla.

 Suojaetäisyys piipun pinnasta 
palavaan materiaaliin 50 mm.

 Piipun ja höyrysulun rajaan asennetaan 
100 mm leveä kauluspelti.

 Piipun ja pellin raja tiivistetään 
lämmönkestävällä tiivistyssilikonilla.

 Suojaetäisyys piipun pinnasta 
palavaan materiaaliin 50 mm.

korkeudelle (väli- ja yläpohja). Höyrynsulkua ja aluskatetta
ei saa teipata piipun pintaan.







Huom. Tehtaalta valmiiksi leikatut harkot.

Huom. Tehtaalta valmiiksi leikatut harkot.





 Piipun ja aluskatteen rajaan asennetaan 
100 mm leveä kauluspelti.

 Piipun ja pellin raja tiivistetään 
lämmönkestävällä tiivistyssilikonilla.

 Suojaetäisyys piipun pinnasta 
palavaan materiaaliin 50 mm.

 Piipun ja höyrysulun rajaan asennetaan 
100 mm leveä kauluspelti.

 Piipun ja pellin raja tiivistetään 
lämmönkestävällä tiivistyssilikonilla.

 Suojaetäisyys piipun pinnasta 
palavaan materiaaliin 50 mm.
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SCC-HORMIPELLIN ASENNUSOHJE 
Voimassa 1.8.2014 !  

 
 

SCC- Hormipellit valmistetaan ruostumattomasta teräksestä ja ne on varustettu valkoiseksi 
jauhemaalatuilla etulevyillä. Hormipeltejä on saatavilla hormeille Ø150 ja Ø200 mm. 

 
 
SCC- Hormipellin liittyminen  
SCC- Hohkakivihormiin 
 
1. Hohkakivihormielementti 
2. Hormipellin runko 
3. Eristevilla 
4. Sulkupelti 2 
5. Sulkupelti 1 
6. Etulevy 
7. Ruuvi (2+2 kpl) 
8. Sulkupellin nuppi (valkoinen) 
9. Ruuvin koristesuoja (2 kpl, valkoinen) 
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Hormipelti toimitetaan valmiiksi koottuna. Ennen 
asentamista irrota Etulevy sekä Sulkupellit 
Hormipellin rungosta. 
 
Asenna hormipellin runko suunniteltuun korkeuteen. 
Varmista, että asennat rungon oikein päin (eristevilla 
kohti taivasta). Hormipellin rungon hormiputken 
puoleinen pää asennetaan n. 2-5 mm rungon 
etulevyn puoleista päätä alemmaksi mahdollisen 
kondenssiveden valumisen estämiseksi. Hormipelti 
on suositeltavaa sijoittaa hormielementin 
saumakohtaan. Työstä hormipellin yläpuoliseen 
hormiharkkoon n. 20 mm:n kolo lämpölaajenemista 
varten kuvan mukaisesti. Asenna Hormipellin runko 
tiivisti paikoilleen. Kiinnitä Hormipellin mukana tuleva 
eristevilla kuvan mukaisesti Hormipellin rungon 
yläpuolelle työstetyn liikevaravälin kohdalle.  
 
 
 
 
 
 
Kun yläpuolinen Hormielementti on asennettu, 
suojaa Savupellin runko ja etulevyn kiinnittämiseen 
tarkoitetut ruuvinreiät asennuksen ja pinnoituksen 
ajaksi esimerkiksi teipillä. Pinnoita hormi ja aseta 
sulkupellit paikoilleen kuvan mukaisessa 
järjestyksessä ja asennossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viimeistele asennus kiinnittämällä Etulevy 
Savupellin runkoon pakkauksen mukana tulevien 
ruuvien avulla (joko lyhyempien tai pidempien). 
Kiinnitä lopuksi Ruuvin koristesuojat Ruuvien 
kantoihin. 
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SCC- PIIPUNHATUN ASENNUSOHJE 
Voimassa 01.08.2014   

 

 
SCC- Piipunhatun liittyminen  
SCC- Hohkakivihormi 

Piipunhattu kootaan ennen asennusta yhdeksi kokonaisuudeksi kuvan osoittamalla tavalla seuraavasti: 

Kannatinputket Pohjalevyyn Pohjalevyn kiinnitysruuvien avulla.  
 
Kun piipunhattu on nyt koottu, paina piipunhattu Hormielementin  

 
elementin 

reunapintaa. 
i hormiin  

 
Varmista asennuksen suoruus ja ruuvien tiukkuus.  
 
SCC- Piipunhattuihin on saatavilla tarvittaessa . 

vat SCC- Piipunhatuissa jo valmiina, joten laitteen  
on nopeaa ja helppoa. 



22.05.2014

Asennusohje
PELLITYSSARJA

Pellityssarjan asentamiseen tarvitaan lisäksi:

- peltisakset
- rullamitta ja kynä
- akkuporakone kateruuvien kiinnittämiseen
- turvavarusteet katolla työskentelyyn
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A

B

C D

Asennusohje

�ämä ohje liittyy ���-pellityssarjojen asentamiseen. �akio-
kokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1��5 m� erikoistilauksesta
saatavissa jopa 2�� m� korkean ��-mitta� tai matalamman �hirsi-
rakennuksissa ma� 1�5 m� neliskanttisen valmispiipun sekä vesi-
katon yläpuolisen osan peittämiseen ja suojaukseen katon lap-
peella �piippu ei leikkaa katon harjaa�. �ellityssarja on valmistet-
tu kotimaisesta pinnoitetusta teräspellistä. �arja on helppo asen-
taa ja se sopii kaikentyyppisille katemateriaaleille ja kattokalte-
vuuksille.

Vakiokokoisen pellityssarjan sisältö

  1.  �iipunhattu� ruostumatonta terästä �lisätarvike�
  2.  �i�empi vaippapelti� korkeus 11�5 mm
  �.  �ateruuvit �40 kpl� ja ruuvauskärki
  4.  �atkopelti 1 kpl. �isätilauksesta lisää.
  5.  �yhyempi vaippapelti� korkeus 625 mm
  6.  �lemmän juuripellin sää�ettävä ylösnosto
  �.  �lempi juuripelti
  �.  Alemman juuripellin sää�ettävä ylösnosto
  �.  Alempi juuripelti
10.  �auluspelti

Mitoitus ja tilaus

�ittaa pellityssarjaa tilatessasi hormin leveys �A� ja pituus ���
sekä hormin näkyvän osan korkeus ��� räystään puoleiselta si-
vulta mitattuna. �lmoita myös etäisyys ��� hormin harjanpuoleisel-
ta sivulta katon harjalle sekä kattomateriaali ja kattomateriaalin
sävy.

Asennusohje

Tämä ohje liittyy SCC -pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen
pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta
saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta) tai matalamman (hirsirakennuk-
sissa max 1,5 m) neliskanttisen valmispiipun sekä vesikaton
yläpuolisen osan peittämiseen ja suojaukseen katon lappeella
(piippu ei leikkaa katon harjaa). Pellityssarja on valmistettu
kotimaisesta pinnoitetusta teräspellistä. Sarja on helppo asentaa
ja se sopii kaikentyyppisille katemateriaaleille ja kattokaltevuuksille.

Vakiokokoisen pellityssarjan sisältö

 1.  Piipunhattu, ruostumatonta terästä (lisätarvike)
 2.  Pidempi vaippapelti, korkeus 1175 mm
 3.  Kateruuvit (40 kpl) ja ruuvauskärki
 4.  Jatkopelti 1 kpl. Lisätilauksesta lisää.
 5.  Lyhyempi vaippapelti, korkeus 625 mm
 6.  Ylemmän juuripellin säädettävä ylösnosto
 7.  Ylempi juuripelti
 8.  Alemman juuripellin säädettävä ylösnosto
 9.  Alempi juuripelti
 10.  Kauluspelti

Pellityssarjan asentamiseen tarvitaan lisäksi:

- peltisakset
- rullamitta ja kynä
- akkuporakone kateruuvien kiinnittämiseen
- turvavarusteet katolla työskentelyyn

Mitoitus ja tilaus

Mittaa pellityssarjaa tilatessasi hormin leveys (A) ja pituus (B)
sekä hormin näkyvän osan korkeus (C) räystään puoleiselta sivulta
mitattuna. Ilmoita myös etäisyys (D) hormin harjanpuoleiselta
sivulta katon harjalle sekä kattomateriaali ja kattomateriaalin
sävy.



Asennusohje
PELLITYSSARJA
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KUVA 4
Tiilikatossa kiinnitä apukoolaukseen kiinnitysrimat pellityssarjan

KUVA 3
Asenna vesikate.

KUVA 1 KUVA 2
Asenna aluskate hormin harjan puoleiseen reunaan saakka. 
Aluskate teipataan kauluspeltiin l piviennin tiivistysteipill
joka soveltuu aluskatteen teippaamiseen.
Piipun juureen tulee asentaa kauluspelti niin ett  suojaet isyys
on piipusta palavaan materiaaliin 50mm.

 
 

 
                   Tällä tavalla varmistat  

T600 luokan mukaisen ja paloturvallisen aluskatteen tiivistyksen.

kiinnittämiseksi vähintään 50 mm etäisyydelle hormielementin 
pinnasta.
 

Asenna hormin ympärille apukoolaukset 50 mm etäisyydelle 
hormielementin ulkopinnasta. Aluskate teipataan kauluspeltiin läpiviennin tiivistysteipillä 

niin että suojaetäisyys



Asennusohje
PELLITYSSARJA
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KUVA 5

Ennen asennuksen aloittamista poista pellityssarjan suojamuovi.
YKSITYISKOHTA

Kiinnitä rivipelti- ja konesaumakatoilla juuripellit ja jatkopellit kat- 
toon ruuvattuihin pellityssarjan korokesarjoihin mukana seuraavilla 
ruuveilla yksityiskohtapiirroksen mukaisesti katon harjalle saakka.

KUVA 6

Asenna alemman juuripellin säädettävä ylösnosto tiiviisti hormia 
vasten.

KUVA 7

Asenna ylempi juuripelti kuvan mukaisesti. Pursota tiivistemas-
saa hormin ja juuripellin ylösnoston sekä ylemmän ja alemman 
juuripellin liitoksiin.

Asenna alempi juuripelti kuvan mukaisesti. Pursota tiivistemas-
sa hormielementin ja juuripellin ylösnostojen väliin. Mikäli kate-
materiaali on kone- tai rivipeltikate niin käytä asennuksen 
apuna pellityssarjan korokesarjaa SCC (PE-KS-, lisävaruste).



Asennusohje
PELLITYSSARJA
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KUVA 9

Leikkaa lyhyempi vaippapelti katon mukaiseen kulmaan. Leik-
kausohje kuva 11 ja 12.

KUVA 10

Asenna lyhyempi vaippapelti paikoilleen siten, että juuripellin 
ylösnostot jäävät vaippapellin sisäpuolelle.

KUVA 11 KUVA 12
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Asennusohje
PELLITYSSARJA

KUVA 13

Kiinnitä juuripellit käyttäen apuna rivipelti- ja konesaumakatoilla 
pellityssarjan korokesarjaa ja lyhyempi vaippapelti ruuveilla
vesikatteeseen tai tiilikatolla kiinnitysrimoihin. Asenna pidempi 
vaippapelti siten, että lyhyemmän vaippapellin yläosa  jää vähin-
tään 50 mm pidemmän vaippapellin sisäpuolelle (hirsirakennuk-
sissa vähintään 250 mm).

KUVA 14

Kiinnitä pidempi vaippapelti hormiin ruuveilla. Mikäli hormin kor-
keus harjan puolella on alle 1170mm, lyhennä pidempää vaippa-
peltiä.

KUVA 15

Mikäli ylempi juuripelti ei yllä talon harjalle saakka, käytä mukana 
tulevaa jatkopeltiä. Leikkaa jatkopelti oikean pituiseksi peltisak-
silla. Pursota tiivistemassaa ylemmän juuripellin ja jatkopellin lii-
tokseen.
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Huom!

 

KUVA 18

Pellityssarja ja piipunhattu muodostavat toimivan ja tyylikkään 
kokonaisuuden katollesi.

Hirsirakennuksissa huomioi painumavara. Varmista, että ruuvit
eivät kiinnity piippuun eivätkä pidempään vaippapeltiin.

Asennusohje

Valmistaja: Lindfors Steel Oy

KUVA 16

Kiinnitä ylempi jatkopelti ruuveilla. Jos jatkopelti jää lyhyeksi, 
niin niitä voit tilata SCC-Piipulta lisää (www.scc-piiput.fi. Huopa-
katolla litistä juuripeltien särmätyt reunat tasaisiksi ja asenna 
huopa yläosassa pellin päälle. Jatkopellin käyttö huopakatoilla 
ei tarpeellista.

 

KUVA 17

Asenna piipunhattu (lisätarvike). Piipunhatun  

Asenna katon harjapelti tai harjatiilet jatkopellin päälle.

                                                                          yksityiskohtaiset 
asennusohjeet piipunhatun asennukselle kts. Kohta SCC- piipun-
hatun asennus.
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SCC-TIIVISTYSPELLIN ASENNUSOHJE YLÄPOHJAN 
LÄPIVIENTIIN, HÖYRYNSULUN JA ALUSKATTEEN 
TIIVISTÄMISEEN 
Voimassa 01.08.2014 ! 

 
 

SCC- tiivistyspellit yläpohjan läpivientiin valmistetaan alumiinipellistä ja ne on väriltään harmaat (alumiinin 
väriset). Tiivistyspellit ovat kaksiosaiset ja soveltuvat myös vinolle katolle.  
Tiivistyspeltejä on saatavilla 360x360 mm ja 410x410 mm hormielementti koolle. 

 
 

SCC-Tiivistyspellin liittyminen  
SCC-Hohkakivihormiin 
(yläpohjassa) 
 

HÖYRYNSULKU 
 

  1. Hohkakivihormielementti 
2. SCC- Läpiviennin tiivistyspelti  
    (saatavana valkoisen värisenä) 
3. Kattomateriaali  
4. Katon koolaus 
5. Höyrynsulku 
6. SCC-TIIVISTYPELTI HÖYRYNSULULLE 
7. Tiivistysmassa hormielementin ja 
    tiivistyspellin väliin 
8. Höyrynsulun tiivistysteippi tiivistyspellin  
    liittämiseen höyrynsulkuun tiiviisti 
9. Yläpohjaeriste 
10. Läpiviennin eriste / palovilla 
  

 
     

ASENNUS: 
 

1. Poista tiivistyspellin päällä mahdollisesti 
oleva suojamuovi ennen asennuksen 
aloitusta. 
 

2. Leikkaa höyrynsulkumuoviin aukko joka on 
kauttaaltaan n. 70 mm isompi kuin SCC- 
Hohkakivihormi elementti.   

 
3. Asenna ja teippaa SCC- tiivistyspelti 

höyrynsulku muoviin kiinni kauttaaltaan. 
Varmista, ettei höyrynsulkuteippi jää min. 50 
mm etäisyydelle SCC- Hohkakivihormi 
elementin pinnasta. Varmista, että käytetty 
teippi soveltuu höyrynsulun tiivistämiseen. 

 
4. Tiivistä SCC- tiivistyspellin mukana tulleella 

lämmönkestävällä tiivistysmassalla 
tiivistyspelti SCC- Hohkakivihormi elementin 
pintaa. Varmista, että tiivistysmassa tiivistää 
kaikki paikat kauttaaltaan. 
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ALUSKATE 
 

  1. Hohkakivihormielementti 
2. Aluskate 
3. SCC-TIIVISTYPELTI ALUSKATTEELLE 
4. Tiivistysmassa hormielementin ja 
    tiivistyspellin väliin 
5. Aluskatteen tiivistysteippi tiivistyspellin  
    liittämiseen aluskatteeseen tiiviisti 
6. Vesikatemateriaali 
 
ASENNUS: 
 
 

1. Poista tiivistyspellin päällä mahdollisesti oleva 
suojamuovi ennen asennuksen aloitusta. 
 

2. Leikkaa aluskatteeseen aukko joka on 
kauttaaltaan n. 70 mm isompi kuin SCC- 
Hohkakivihormi elementti.   

 
3. Asenna ja teippaa SCC- tiivistyspelti 

aluskatteeseen kiinni kauttaaltaan. Varmista, 
että aluskateteippi jää min. 50 mm 
etäisyydelle SCC- Hohkakivihormi elementin 
pinnasta. Varmista, että käytetty teippi 
soveltuu aluskatteen tiivistämiseen. 

 
4. Tiivistä SCC- tiivistyspellin mukana tulleella 

lämmönkestävällä tiivistysmassalla 
tiivistyspelti SCC- Hohkakivihormi elementin 
pintaa. Varmista, että tiivistysmassa tiivistää 
kaikki paikat kauttaaltaan. 

 
 
 
 
 
 
 
Tällä asennuksella varmistat paloturvallisen 
läpiviennin koko yläpohjaan. 
 
 
Asennuksen yhteydessä varmistettava 
myös, ettei mikään muu rakennusosa 
tule 50 mm lähemmäs SCC- 
Hohkakivihormi elementin pintaa. 
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SCC- LÄPIVIENNIN PEITELEVYT ASENNUSOHJE 
LÄPIVIENTI AUKON PEITTÄMISEEN 
Voimassa 01.08.2014 ! 

 
 

SCC- peitepellit valmistetaan alumiinipellistä ja vakio väri RAL9010 / valkoinen. SCC- peitepelti on 
kaksiosainen ja soveltuvat myös 0-50 ast kattokulmalle.  
SCC- peitepeltejä on saatavilla 360x360 mm ja 410x410 mm hormielementti koolle. SCC- Peitepellin 
sisämitat 360x360 mm hormielementille on 370x370mm ja 410x410 mm hormielementille 420x420 mm. 

 
 

SCC-Peitelevyn liittyminen  
SCC-Hohkakivihormiin  
(väli- ja yläpohja) 
 

  1. Hohkakivihormielementti 
2. SCC- LÄPIVIENNIN PEITELEVYN , 
RAL9010 valkoinen 
3. Kattomateriaali  
4. Katon koolaus 
 
 

 
     

ASENNUS: 
 
SCC- Läpiviennin peitelevyllä peität väli- ja yläpohjan läpiviennin aukot niin, että palosuojaetäisyydet 
täyttyvät katto / lattia pintamateriaaliin (suojaetäisyys 50 mm). Varmista ennen asennuksen aloitusta, että 
väli- ja / tai yläpohjassa on kaikki palavat materiaalit min. 50 mm etäisyydellä SCC- Hohkakivihormin 
pinnasta (T600 lämpöluokan vaatimus). 

 
Asenna SCC- Läpiviennin peitelevyt ennen 
kuin pinnoitat SCC- Hohkakivihormin. 
Huomioithan, että suojaat SCC- 
Läpiviennin peitehuolellisesti ennen kuin 
pinnoitat SCC- Hohkakivihormin.  
 

1. Voit joko liimata SCC- Läpiviennin peitelevyn 
katon / lattian pintamateriaaliin läpiviennissä 
(liima ei mukana paketissa) tai 
vaihtoehtoisesti porata peltiin ruuveille reiät 
haluttuihin kohtiin ja kiinnittää mekaanisesti 
ruuveilla katto / lattia pintamateriaaliin (ruuvit 
ei mukana toimituksessa). Liimatessasi SCC- 
Läpiviennin peitelevyn katto / lattia pintaan, 
varmista liiman soveltuvuus tähän 
tarkoitukseen. 

 
2. Asenna ensin toinen puolikas SCC- 

Peitepellistä katto / lattia pintamateriaaliin 
kiinni ja varmista kiinnityksen pitävyys. 
Tämän jälkeen kiinnitä toinen puolikas SCC- 
Peitepellistä.  

 

 

huolellisesti ennen kuin
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SCC- HORMIN TUENTAPAKETIN ASENNUSOHJE 
Voimassa 01.08.2014 !  

 
 
 

SCC- hormin tuentapaketti valmistetaan sinkitystä teräksestä. SCC- Hormin tuentapaketti soveltuu Ø150 ja 
Ø200 mm hormi koolle. 

 
 
SCC- Hormin tuentapaketin liittyminen  
SCC- Hohkakivihormi 
 
1. SCC- Hohkakivihormielementti 
2. Pultti (4 kpl) 
3. Aluslevy (8 kpl) 
4. Välirauta (2 kpl) 
5. Mutteri (4 kpl) 
6. Tuentarauta (2 kpl) 
7. Tuentaraudan kiinnitys puuruuvien aluslevy ( 4 kpl) 
8. Tuentaraudan kiinnitys puuruuvit (puulle, 4 kpl) 

9.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiinnitä Tuentaraudat molemmista päistä väli- ja / tai yläpohjan rakenteisiin (esim. Kattotuoliin tai 
välipohja kannattimiin) paketin mukana tulevilla Tuentaraudan kiinnitys puuruuveilla (soveltuu 
ainoastaan puuhun kiinnitykseen, muulle materiaalille olevat ruuvit tulee hankkia erikseen, esim. 
betoniin kiinnitykseen), muista käyttää Tuentaraudan kiinnitys puuruuvin aluslevyä. Varmista, että 
Tuentaraudat tulee kiinni SCC- Hohkakivihormiin pintaan tiivisti horminelementin molemmilta 
sivuilta kuvan mukaisesti. Tarvittaessa voit lyhentää Tuentaraudat tarvitsemaasi mittaan 
käyttämällä esim. kulmahiomakonetta. 
 
Tämän jälkeen kiinnitä Väliraudat molemmista päistä Tuentarautoihin paketin mukana tulevilla 
Pulteilla, Aluslevyillä ja Muttereilla SCC- Hohkakivihormin molemmin puolin. Varmista, että 
Väliraudat tulee kiinni SCC- Hohkakivihormiin pintaan tiivisti hormielementin molemmilta sivuilta 
kuvan mukaisesti. Tarvittaessa voit lyhentää Väliraudat tarvitsemaasi mittaan käyttämällä esim. 
kulmahiomakonetta. 
 




