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Valmispiippu Rondo Plus
Valmispiippu Rondo Air
Valmispiippu Isokern
Schiedel Savuhormistot Oy

RT 38888
373.1 Talo 2000
473.1 Talo 90 
X56 tulisijatarvikkeet    SfB
G41.46 Hoito- ja huoltokoodi

tuotetieto
heinäkuu 2017
korvaa RT X56/473.1-38687
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VALMISPIIPPU RONDO PLUS

Monipuolisesta valmispiippu Rondo Plus 
-valikoimasta löytyy sopiva hormikoko 
kaikkiin tulisijoihin. Piippujärjestelmään 
kuuluvat myös tupla- ja triplahormit, jot-
ka toimivat erinomaisesti pienissä tilois-
sa. Samaan hormiin voidaan esimerkiksi 
loma-asunnoissa yhdistää monta tulisijaa.
Valmispiippu Rondo Plus on testattu 
harmonisoitujen tuotestandardien EN 
13063-1, 13063-2 ja 13063-3 mukaisesti. 
Se täyttää vaatimukset pintalämpöti-
lojen, nokipalonkestävyyden, tiiviyden 
sekä nuohouksen osalta. Tuotteen sovel-
tuvuus käyttökohteeseen ja -tarkoituk-
seen on aina kuitenkin varmistettava.

Sadepiippuhattu

Savupelti

Eriste

Harkko-
elementti

Keraaminen 
pohjalaatta

Puhdistusluukku, eristekivi
ja liitoselementti

Läpiviennin eriste:
- T600, paksuus 100 mm
- T400 ja T200, paksuus 50 mm

Yläosan
pellityssarja

Läpiviennin
tiivistysteippi

Hormin 
tuentapaketti

Puhdistus-
luukku

RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIÄ JA 
TEKNISIÄ TIETOJA
• Piipun pituuden määrittäminen

 − Vesikaton harjalla savupiipun pään ja 
katteen välinen pienin etäisyys piipun 
juuresta mitattuna vähintään 0,8 m.  
Tavanomaisilla kattokaltevuuksilla lap-
peella olevan savupiipun korkeuteen 
lisätään 0,1 m jokaista lapemetriä koh-
den harjalta laskettuna.

 − Tarkemmat ohjeet RakMk E3 ja  
RIL 245-2014

 − Sadepiippuhattua ei lasketa piipun 
pituuteen

• Piippu ei saa olla kiinni välipohjassa niin, 
että se on osana kantavia rakenteita.

• Piippuun ei saa tukea muita rakenteita 
eikä siihen sijoiteta putkia, johtimia tai 
savupiipun toimintaan kuulumattomia 
laitteita.

• Pinnoitus (slammaus ja/tai maalaus) 
huonetilassa näkyviltä osin, kylmässä ul-
lakkotilassa pinnoitusta ei tarvita. 

• Enintään 30 mm paksut palavat materi-
aalit, kuten kattopanelointi, lattialaudoi-
tus ja ruodelaudoitus voidaan tuoda 10 
mm etäisyydelle piipun ulkopinnasta. 
Tavanomaiset jalka- ja kattolistat voi 
tuoda piippuun kiinni, mutta niitä ei saa 
kiinnittää piippuun.

• Piippu voidaan koteloida jos se on testat-
tu koteloituna. Rondo Plus -valmispiippu 
on testattu 2. kerroksen osalta koteloitu-
na kaikissa lämpötilaluokissa. Kotelon ei 
tarvitse olla tuulettuva, mutta suojaetäi-
syyksistä on huolehdittava. Viranomaisil-
ta varmistettava tarvitseeko kotelon olla 
tarkastettavissa.

• Suojaetäisyys lämpötilaluokan mukaan, 
T400 ja T200 50 mm sekä T600 100 mm.

• Läpiviennin eriste tuotava 100 mm 
muun yläpohjaeristyksen yläpuolelle.

• Piippu voidaan tuoda raudoittamatta  
1 m vesikaton yläpuolelle ja raudoitettu-
na 3 m vesikaton yläpuolelle.

 − Piippu on mitoitettu 1,5 kN/m² tuuli-
kuormalle

 − Suunnittelussa otettava erikseen huo-
mioon muut piippuun kohdistuvat 
ulkoiset kuormat, kuten lumikuorma 
ja liukuvan lumen aiheuttama dynaa-
minen kuorma

 − Tarkemmat ohjeet huollon ja nuo-
houksen turvamääräyksistä löytyvät 
RakMk F2

Keraaminen 
hormielementti

Pyöreä
liitoselementti

Suorakaide
liitoselementti

MITAT JA PAINOT

Yksihorminen

Tuplahormi

Triplahormi

Halkaisija
ø cm

Harkon
koko

Paino kg/
piippumetri

12 32/32 69
14 32/32 70
16 32/32 72
18 36/36 82
20 36/36 84

Halkaisija
ø cm

Harkon
koko

Paino kg/
piippumetri

12+12+12 32/86 177
12+12+14 32/86 178
12+12+16 32/86 179
12+14+14 32/86 180
12+14+16 32/86 181
12+16+16 32/86 182
14+14+14 32/86 181
14+14+16 32/86 182
14+16+16 32/86 183
16+16+16 32/86 184

Halkaisija
ø cm

Harkon
koko

Paino kg/
piippumetri

12+12 32/59 123
12+14 32/59 124
12+16 32/59 125
14+14 32/59 126
14+16 32/59 127
16+16 32/59 128
18+12 36/64 147
18+14 36/64 148
18+16 36/64 149
20+12 36/64 149
20+14 36/64 149
20+16 36/64 151
18+18 36/67 147
20+18 36/67 149
20+20 36/67 151

RT tuotetieto
RT CAD -kirjastot
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MAAHANTUONTI, MYYNTI JA NEUVONTA

Schiedel Savuhormistot Oy
Sinikalliontie 9
02630 ESPOO
Puhelin 09 856 46 300
Faksi 09 856 46 301
asiakaspalvelu@schiedel.fi
www.schiedel.fi

VALMISPIIPPU RONDO AIR

VALMISPIIPPU ISOKERN

Rondo Plus -tuoteperheen erikoistuote on nimenomaan passiivi- ja matalaenergiataloihin 
kehitetty, erillisellä tuloilmakanavalla varustettu Rondo Air. Ilmakanavan ansiosta lämmi-
tysjärjestelmä ottaa tarvitsemansa palamisilman ulkoa erillistä kanavaa pitkin, mikä paran-
taa järjestelmän tehoa ja edesauttaa puhtaampaa palamista.

MITAT JA PAINOT

MITAT JA PAINOT

Halkaisija
ø cm

Harkon
koko

Paino kg/
piippumetri

12 + L 32/46 96
14 + L 32/46 97
16 + L 32/46 98
18 + L 36/50 111
20 + L 36/50 112

Halkaisija
ø cm

Harkon
koko

Paino kg/
piippumetri

16 36/36 108
20 40/40 124

Ilmakanava

Sadepiippuhattu

Savupelti

Hormi-
elementti

Puhdistusluukku 
ja liitäntäkehys

Läpiviennin eriste:
- T600, paksuus 50 mm
- T450 ja T400, paksuus 20 mm

Yläosan
pellityssarja

Läpiviennin
tiivistysteippi

Hormin 
tuentapaketti

Puhdistus-
luukku

Tulisijan
liitosaukko Tulisijan

liitosaukko
RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIÄ JA 
TEKNISIÄ TIETOJA

• Piipun pituuden määrittäminen
 − Vesikaton harjalla savupiipun pään 
ja katteen välinen pienin etäisyys pii-
pun juuresta mitattuna vähintään 0,8 
m. Tavanomaisilla kattokaltevuuksilla 
lappeella olevan savupiipun korkeu-
teen lisätään 0,1 m jokaista lapemetriä 
kohden harjalta laskettuna.

 − Tarkemmat ohjeet RakMk E3 ja  
RIL 245-2014 

 − Sadepiippuhattua ei lasketa piipun 
pituuteen

• Piippu ei saa olla kiinni välipohjassa niin, 
että se on osana kantavia rakenteita.

• Piippuun ei saa tukea muita rakenteita 
eikä siihen sijoiteta putkia, johtimia tai 
savupiipun toimintaan kuulumattomia 
laitteita.

• Suojaetäisyys määräytyy lämpötilaluo-
kan mukaan; T400 0 mm (läpivienneissä 
20 mm), T450 20 mm ja T600 50 mm.

Valmispiippu Isokern sopii puulämmit-
teisiin tulisijoihin. Se on nopea asentaa ja 
siksi se on myös erinomainen vaihtoehto 
tulisijavaraukselle, johon tulisija hanki-
taan vasta myöhemmin tai jos tulisija ei 
ole vielä tiedossa. Valmispiippu Isokern 
valmistetaan islantilaisesta laavakivestä. 
Se on toimivuudeltaan ja paloturvalli-
suudeltaan testattua Schiedel-laatua.
Valmispiippu Isokern on testattu har-
monisoidun tuotestandardin EN 1858 
mukaisesti. Se täyttää vaatimukset pin-
talämpötilojen, nokipalonkestävyyden, 
tiiviyden sekä nuohouksen osalta. Tuot-
teen soveltuvuus käyttökohteeseen ja 
-tarkoitukseen on aina kuitenkin varmis-
tettava.

• Lämpötilaluokassa T400 pinnoitus huo-
netilassa näkyviltä osin, kylmässä ullak-
kotilassa pinnoitusta ei tarvita. Pinnoi-
tukseksi riittää slammaus ja/tai maalaus.

• Lämpötilaluokassa T450 ja T600 hormi 
pinnoitettava (neljältä sivulta) koko pi-
tuudeltaan. Harkko- ja tiilirakenteen vas-
taisia sivuja ei tarvitse pinnoittaa. Pinnoi-
tukseksi riittää slammaus.

• Enintään 30 mm paksut palavat materi-
aalit, kuten kattopanelointi, lattialaudoi-
tus ja ruodelaudoitus voidaan tuoda 10 
mm etäisyydelle piipun ulkopinnasta. 
Tavanomaiset jalka- ja kattolistat voi 
tuoda piippuun kiinni, mutta niitä ei saa 
kiinnittää piippuun.

• Läpiviennin eriste tuotava 100 mm 
muun yläpohjaeristyksen yläpuolelle.

Piippu voidaan tuoda raudoittamatta 1,5 m 
vesikaton yläpuolelle ja raudoitettuna 3 m 
vesikaton yläpuolelle.

 − Piippu on mitoitettu 1,5 kN/m² tuuli-
kuormalle

 − Suunnittelussa otettava erikseen huo-
mioon muut piippuun kohdistuvat 
ulkoiset kuormat, kuten lumikuorma 
ja liukuvan lumen aiheuttama dynaa-
minen kuorma

 − Tarkemmat ohjeet huollon ja nuo-
houksen turvamääräyksistä löytyvät 
RakMk F2


