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Asennusohje
PELLITYSSARJA

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 (hirsirakennuksissa 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Piipunhattu, ruostumatonta terästä (lisätarvike)
Pidempi vaippapelti, korkeus 1175 mm
Kateruuvit (40 kpl) ja ruuvauskärki
Jatkopelti 1 kpl. Lisätilauksesta lisää.
Lyhyempi vaippapelti, korkeus 625 mm
Ylemmän juuripellin säädettävä ylösnosto
Ylempi juuripelti
Alemman juuripellin säädettävä ylösnosto
Alempi juuripelti
Tiivistemassa
Läpivientien tiivistyspaketti (lisätarvike, tulee tyypillisesti
piipputoimituksen mukana)
12. Asennussarja rivipelti- ja konesaumakatoille (lisätarvike)
Listan pituus 625 mm (12 kpl)
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12

Pellityssarjan asentamiseen tarvitaan lisäksi:
- peltisakset
- rullamitta ja kynä
- akkuporakone kateruuvien kiinnittämiseen
- turvavarusteet katolla työskentelyyn

C

D
B

A

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.
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KUVA 1

KUVA 2

Asenna hormin ympärille apukoolaukset 50 mm etäisyydelle
hormielementin ulkopinnasta.

Asenna aluskate hormin harjan puoleiseen reunaan saakka.
Voit tiivistää aluskatteen joko niin, että nostat aluskatteen harkkoelementtiä vasten n. 100 mm ja teippaat hormin juuri huolellisesti
läpiviennin tiivistys teipillä joka soveltuu aluskatteen teippaamiseen.
SCC- Piiput suosittelee aluskatteen tiivistämiseen käytettäväksi
SCC- tiivistyspeltiä (aluskatteelle), katso tämän asennus ohje
SCC- tiivistyspellin asennus. Tällä tavalla varmistat
T600 luokan mukaisen ja paloturvallisen aluskatteen tiivistyksen.

KUVA 3

KUVA 4

Asenna vesikate.

Tiilikatossa kiinnitä apukoolaukseen kiinnitysrimat pellityssarjan
kiinnittämiseksi vähintään 50 mm etäisyydelle hormielementin
pinnasta.
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KUVA 5

YKSITYISKOHTA

Ennen asennuksen aloittamista poista pellityssarjan suojamuovi.
Asenna alempi juuripelti kuvan mukaisesti. Pursota tiivistemassa hormielementin ja juuripellin ylösnostojen väliin. Mikäli katemateriaali on kone- tai rivipeltikate niin käytä asennuksen
apuna pellityssarjan korokesarjaa SCC (PE-KS-, lisävaruste).

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

KUVA 6

KUVA 7

Asenna alemman juuripellin säädettävä ylösnosto tiiviisti hormia
vasten.

Asenna ylempi juuripelti kuvan mukaisesti. Pursota tiivistemassaa hormin ja juuripellin ylösnoston sekä ylemmän ja alemman
juuripellin liitoksiin.
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KUVA 9

KUVA 10

Leikkaa lyhyempi vaippapelti katon mukaiseen kulmaan. Leikkausohje kuva 11 ja 12.

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

KUVA 11

KUVA 12
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KUVA 13

KUVA 14

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 vähintään 50 mm pidemmän vaippapellin sisäpuolelle (hirsirakennuksissa vähintään 250 mm).

Kiinnitä pidempi vaippapelti hormiin ruuveilla. Mikäli hormin korkeus harjan puolella on alle 1170mm, lyhennä pidempää vaippapeltiä.

KUVA 15

Mikäli ylempi juuripelti ei yllä talon harjalle saakka, käytä mukana
tulevaa jatkopeltiä. Leikkaa jatkopelti oikean pituiseksi peltisaksilla. Pursota tiivistemassaa ylemmän juuripellin ja jatkopellin liitokseen.
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KUVA 16

KUVA 17

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

Asenna piipunhattu (lisätarvike). Piipunhatun yksityiskohtaiset
asennusohjeet piipunhatun asennukselle kts. Kohta SCC- piipunhatun asennus.
Asenna katon harjapelti tai harjatiilet jatkopellin päälle.

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

KUVA 18

Pellityssarja ja piipunhattu muodostavat toimivan ja tyylikkään
kokonaisuuden katollesi.
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