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Sewatek- 
läpiviennit
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Sewatek Oy on valmistanut ja myynyt erilaisia 
läpivienti- ja palokatkotuotteita jo vuodesta 1989. 
Pitkä kokemuksemme erityisesti asuinrakenta-
misen vaatimuksista ja oma tuotekehityksemme 
mahdollistavat toimimisen rakennusteollisuuden 
ripeäliikkeisenä luottokumppanina.

Tutkimalla, kehittämällä ja testaamalla olemme 
saavuttaneet aseman, jossa asiakkaamme saavat 
paitsi kustannussäästöjä, myös parhaiten käyttö-
tarkoitukseensa soveltuvat virallisesti hyväksytyt 
läpivienti- ja palokatkotuotteet. 

ViranomaiSten hyVäkSymät läpiViennit
Sewatek-läpiviennit on testattu:n VTT:n palo- 
ja äänitekniikan laboratorioissa ja VTT Expert 
Services Oy valvoo tuotteidemme laatua. 
Sewatek-läpiviennit ovat CE-merkittyjä. 
Lisätietoja niin tutkimustuloksista, teollisen 
läpiviennin eduista kuin tuotteistammekin 
löydät verkkosivuiltamme www.sewatek.fi.

Tutkitut ja turvalliset 
läpiviennit 
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Palokatkon 
toimintaperiaate

Osastoiva 
rakennusosa, 
jossa palokatko-
läpivienti

Toinen palo-osasto, 
joka säästyy 
tulipalolta palokatkon 
EI-luokituksen ajan

Palo-osasto, 
jossa tulipalo-
tilanne
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h-sarja

läpiViennit erilaiSin pUtkiVälein
• asennetaan valu- tai muurausvaiheessa   

useimmiten väliseiniin
• erillinen tuote kaapeleille ja putkille
• voidaan asentaa valmiiksi elementtiin   

jo tehtaalla
• ei varauskoloja, jälkitäyttöjä     

tai erillisiä palokatkotöitä
• paloluokat pääsääntöisesti EI 60–EI 120

S-sarja

nopea Ja lUotettaVa ratkaiSU 
lämpÖJohtonoUSUihin
• valmis paketti lämpöjohtoparille
• erillinen tuote ontelolaatan reunakaistaan   

sekä paikalla valettavaan välipohjaan
• säästää työaikaa, koska jälkivalua ei tarvita
• sovellus myös kuorilaattaan sekä olemassa   

oleville virtausputkille
• paloluokka pääsääntöisesti EI 60–EI 120
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S-sarja
monikäyttÖinen läpiVienti 
pUU-, Betoni- Ja tiilirakenteiSiin
• soveltuu seiniin ja välipohjiin
• asennettavissa myös kevyempiin     

levyväliseiniin
• nopea ja helppo asentaa, mahdollistaa   

joustavat työvaiheet
• toimii myös läpivientivarauksena sekä   

työmaa-aikaisena palokatkona
• paloluokat pääsääntöisesti EI 60–EI 120

D-sarja
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palokeStäVyyDen liSäkSi myÖS 
pÖly- Ja VeSitiiViyS Ja painekeStäVyyS
• ruotsalaiset Roxtec-läpiviennit 
• tiloihin, joissa läpivienniltä vaaditaan   

palonkestävyyden lisäksi esimerkiksi   
pöly- ja vesitiiviyttä tai painekestävyyttä

• useita erilaisia kehyksiä ja niihin liittyviä   
tiivistevaihtoehtoja

• mahdollistavat putkien ja kaapelien vaihdetta- 
vuuden sekä asennusaikaiset tilavaraukset

Väestönsuoja-
läpiviennit

perinteiSiä ratkaiSUJa mm. JälkitäyttÖÖn 
Ja tilapäiSpalokatkokSi
• valikoimissa massat, vaahdot, tiilet, tulpat ja mansetit
• monipuoliset käyttökohteet, myös kevytrakenteet
• usein ainoa ratkaisu jo läpiviedyn talotekniikan   

palotiivistämiseen
• apu niin ahtaisiin koloihin kuin suurten aukkojen   

täyttöönkin

palokatkotuotteet
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palokatkotuotteet

apUVälineitä SeWatek h-, S- Ja D-SarJan 
läpiVientien aSentamiSeen
• pystymallin vatupassi H-sarjan asennuksiin
• kiinnitysmagneetti S-sarjan asennuksiin   

elementtitehtailla
• alumiininaulat H- ja S-sarjan läpivientien   

muottikiinnityksiin
• jälkitiivistysmassat kaikkien Sewatek-  

läpivientien viimeistelyyn
• lisää asennustarvikkeita pyydettäessä

asennustuotteet
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Sewatek oy
Sepäntie 4
07230 Monninkylä
p. +358 19 687 7080
www.sewatek.fi

Tarvitsetteko yksilöllisemmän ratkaisun? 

Kartoitetaan tarpeenne yhdessä 

ja luodaan juuri teille sopivin ratkaisu.


