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ASENNUSOHJE
Läpivientiputki valuvaiheessa
Seinään tai välipohjaan

1. Asenna Läpivientiputki paikoilleen valu-
muottia vasten samanaikaisesti virtaus-
putken kanssa 
 
Täyttövalu 
Reiän koon tulee olla Läpivientiputken hal-
kaisija 
 + min 30 mm (rako 15 mm) 
 Raon valu koko matkalta

2. Huolehdi, ettei Läpivientiputken sisälle 
pääse kosteutta tai epäpuhtauksia. Voit 
käyttää esimerkiksi Sewatek-tulppia tai 
kitata läpiviennin yläpään ennen valua  
 
Suojaa metalliputkien pinnat suoralta kos-
ketukselta akryylimassan tai valuaineksien 
kanssa käyttämällä esim. teippiä tai maa-
lia.

3. Vala Läpivientiputket paikoilleen. Valu-
massan tulee olla tiheydeltään seinässä 
min 450 kg/m3 ja välipohjassa min 850 kg/
m3.

4. Lyhennä mahdolliset Läpivientiputken 
tulpat valupinnan tasaan ja kittaa virtaus-
putken juuri akryylimassalla  
(ks. kohta 2)

5. Varmista, että asennus on de-
taljipiirustuksen mukainen ja 
kiinnitä palokatkotarra.

Tarkasta aina rakenteen ja 
tuotteen mukaisesta de-
taljipiirustuksesta yksityis-
kohtaiset vaatimukset pa-
loluokkien toteutumiselle, 
www.sewatek.fi

Paloluokka

Halkaistun 
Läpivientiputken 
asentaminen

Käytettäessä halkaistua 
Sewatek-läpivientiputkea 
asenna Läpivientiputki vir-
tausputken ympärille ja sulje 
halkaisusauma koko mat-
kalta valunkestävällä teipillä. 



ETA-12/0045

Sewatek Oy
Sepäntie 4, 07230 Askola
p. (019) 687 7080
www.sewatek.fi

ASENNUSOHJE
Läpivientiputki porattuun reikään
Seinään tai välipohjaan

1. Poraa ja puhdista reikä

2. Porattavan reiän koon tulee olla Läpivien-
tiputken halkaisija 
+ max 3 mm (rako 1,5 mm) 
 Raon akryylikittaus min 5 mm  
 syvyydeltä (paloluokittelematon riittää) 
+ 20 - 50 mm (rako 10 - 25 mm) 
 Sewatek-paloakryyli (SWT 105) 
 min 25 mm syvyydeltä 
 
Raon käsittely läpiviennin molemmin puolin

3. Työnnä Sewatek-läpivientiputki paikoilleen 
yhdessä läpi vietävän virtausputken kans-
sa.

4. Suojaa metalliputkien pinnat suoralta kos-
ketukselta akryylimassan kanssa.

5. Tiivistä Läpivientiputken ja rakenteen väli-
nen sauma sekä virtausputken juuri reiän 
koon vaatimalla massalla (ks. kohta 1).

6. Erityisesti välipohja-asennuksissa suo-
sittelemme käyttämään Sewatek-asen-
nuslaippaa rakenteen alapinnassa var-
mistamaan Läpivientiputken paikoillaan 
pysyminen

7. Varmista, että asennus on detalji-
piirustuksen mukainen ja kiinnitä 
palokatkotarra.

Tarkasta aina rakenteen ja 
tuotteen mukaisesta de-
taljipiirustuksesta yksityis-
kohtaiset vaatimukset pa-
loluokkien toteutumiselle, 
www.sewatek.fi

Paloluokka

Halkaistun 
Läpivientiputken 
asentaminen

Käytettäessä halkaistua 
Sewatek-läpivientiputkea 
asenna Läpivientiputki vir-
tausputken ympärille ja sulje 
halkaisusauma koko mat-
kalta valunkestävällä teipillä. 


