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23TIIVISTALO - Sisäilman tiivistyskorjaaminen

Muurattu savuhormi tiivistetään höyryn-
sulkuun Tescon No.1 -tiivistysteipillä.

Teräshormi liitetään höyrynsulkuun 
Roflex -läpivientikauluksella.

•	Teipin vastepinnan on oltava beto-
niin ja harkkoon vähintään 30 mm ja 
höyrynsulkuun 25 mm leveä. 

•	Teipissä oleva liima tarttuu hitaam-
min kylmässä. Teipin vastepinnan 
lämpötilan olisi hyvä olla vähintään 
+10 oC.

Tescon No.1 150 mm
Venyvä tiivistysteippi savuhormin tiivistämiseen.

Roflex
Läpivientikaulukset  30 - 350 mm:n putkille.

Sisäverhouslevyt poistetaan tiivistet-
täviltä pinnoilta. Höyrynsulun kunto 
tarkistetaan. Vuotava höyrynsulku 
vaihdetaan. 

Tiivistysteipin alle jäävä höyrynsulun 
vastepinta puhdistetaan pölystä, ras-
vasta ja silikonista. 

Teräshormi

Läpimitaltaan alle 350 mm:n teräshor-
mi liitetään höyrynsulkuun LVI-putkien 
tapaan Roflex -läpivientikauluksella. 

Leikkaa höyrynsulkuun hormin kokoi-
nen aukko. Irrota teipin suojapaperi ja 
kiinnitä teippi puoliksi höyrynsulkuun ja 
puoliksi läpivientikauluksen reunaan. 
Kauluksen kulmissa teipit tuodaan tois-
tensa yli ristiin. 

Jos hormi on halkaisijaltaan suurempi 
kuin 350 mm, se tiivistetään höyryn-
sulkuun 15 cm leveällä Tescon No.1 
-tiivistysteipillä. Hormi kannattaa silloin 
tiivistää höyrynsulkuun yläpuolelta, 
ettei teippi jää näkyviin.

Leikkaa teippirullasta lyhyitä paloja. 
Irrota ensin toinen suojapaperi ja kiin-
nitä teippi höyrynsulkuun. Irrota toinen 
suojapaperi ja kiinnitä teippi hormiin. 
Teippiä venyttämällä liitoksesta saa-
daan ilmatiivis.

Muurattu savuhormi

Muurattu savuhormi tiivistetään höyryn-
sulkuun 15 cm leveällä Tescon No.1 
-tiivistysteipillä. Höyrynsulku tiivistetään 
muurattuun hormiin alapuolelta. 

Höyrynsulkuun tehdään aluksi hormin 
kokoinen aukko. Jos höyrynsulkua jou-
dutaan jatkamaan, irrallinen jatkopala 
limitetään 10 cm höyrynsulun päälle ja 
sauma tiivistetään tiivistysteipillä. Hormi 
puhdistetaan pölystä ja epäpuhtauk-
sista harjaamalla. Tämän jälkeen se 
pyyhitään pölyttömäksi kuivalla liinalla.

Teipistä leikataan 20 cm piipun sivua 
pitempi pala. Alempi suojapaperi 
irrotetaan ja teippi asennetaan hormin 
kylkeen höyrynsulun ja hormin yhtymä-
kohtaan niin, että ylitys on molemmista 
päistä 10 cm. Teipin päät taitetaan ja 
käännetään hormin viereisille sivuille. 
Toinen suojapaperi irrotetaan ja teippi 
kiinnitetään höyrynsulkuun. Hormin 
nurkissa teippiä venytetään niin, että 
se asettuu tiiviisti höyrynsulun ja hormin 
pintaan. Työvaihe toistetaan hormin 
kaikilla sivuilla. 

Jos teippi jää näkyviin, se voidaan 
peittää tasoitteella.
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