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Tiili. Luotu ihmiselle.

Lämpösydämet tiilitulisijoihin
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Varaavat Lämpösydämet tiilitulisijoihin

VALMIS SYDÄNOSA
MUURATTU KUORI  VAPAASTI  MUOTOILTAVISSA
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Takka-leivinuunin Lämpösydän

Takka-leivinuuni on moni-ilmeinen
varaava taloustulisija, jota voidaan
käyttää lämmittämiseen ja ruuan
valmistamiseen.

Lämpösydämien lisäksi
tuotevalikoimasta löydät
tulisijojen muuraamiseen
tarvittavat tuotteet: poltetut
Terca-tiilet, Vetonit-muuraus-
ja rappauslaastit, tulenkestä-
vät laastit ja valumassat.

Lämpösydän:
Korkeus 1855 mm
Paino 856 kg

Saatavissa myös 2-puolinen malli,
jossa takan ja leivinuunin luukut ovat
vastakkaisilla puolilla.
Mitat samat, paino 890 kg

Takka-leivinuuni

Kuorimuuraustiilien menekki
MRT-60 n. 240 kpl tai
MRT-85 n. 180 kpl lisäksi
tukimuuraus- ja lakitiilet PT-tai PRT n. 210 kpl

Valmiin takka-leivinuunin mitat
modulitiilimuurauksella

HORMILIITOSALUE
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Varaavan takan Lämpösydän

Varaava takka on tehokas
lämmityslaite, joka varastoi
puun palamislämmön ja
luovuttaa sen hitaasti ja
miellyttävästi huoneilmaan.

Modulireikätiili (MRT) kuorena
Kuorimuuraustiilien menekki
MRT-60 n. 190 kpl tai
MRT-85 n. 150 kpl lisäksi
täyte- ja lakitiilet PT tai PRT n. 55 kpl

PRT-viistetty tiili ja PRT-tiili
kuorena
PRT-viistetty tiili n. 60 kpl
PRT-tiili n. 100 kpl lisäksi
täyte- ja lakitiilet PT tai PRT n. 120 kpl

Valmiin varaavan takan mitatTakkasydän
HORMILIITOSALUE

HORMILIITOSALUE

Takka on myös osa sisustusta,
usein kodin sydän ja keskipiste.
Lämpösydämen ympärille muurataan
kuori modulimittaisilla tai peruskokoisilla
tiilillä ns. puhtaaksi muurauksena.
Kuoren pinta voidaan myös rapata,
slammata tai vaikkapa laatoittaa.

Lämpösydän:
Korkeus 1875 mm
Paino 750 kg
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Leivinuunin Lämpösydän

Leivinuuni Valmiin leivinuunin mitat

Modulireikätiili (MRT) kuorena
Kuorimuuraustiilien menekki
MRT-60 n. 180 kpl tai
MRT-85 n. 135 kpl lisäksi tukimuuraus-
ja lakitiilet PT tai PRT n. 155 kpl

PRT-tiili kuorena
PRT-tiili n. 190 kpl lisäksi
tukimuuraus- ja lakitiilet
PT tai PRT n. 155 kpl

HORMILIITOSALUE

Leivinuuni on käytän-
nöllinen, varaava
tulisija, jossa yhdisty-
vät hyvät lämmitys- ja
paisto-ominaisuudet.

Lämpösydämellä varustetut
tiilitulisijat voidaan asentaa
joko nurkkaan tai suoralle
seinälle.

Lämpösydän:
Korkeus 1300 mm
Paino 676 kg
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Pikkutakan Lämpösydän

Pikkutakka on pieni varaava
tulisija ja siten oiva
vaihtoehto vapaa-ajan
asuntojen ja pienten tilojen
lämmittämiseen.

Pikkutakka

Lasiluukullisen takan äärellä
voit nauttia myös tulenliekkien
loimusta.

Valmiin pikkutakan mitat
modulitiilimuurauksella

MRT-60 n. 80 kpl ja
MRT-60 viistetty tiili n. 48 kpl tai
MRT-85 n. 65 kpl ja
MRT-85 viistetty tiili n. 36 kpl lisäksi
täytetiilet PRT n. 50 kpl

Kuorimuuraustiilien menekki
MRT-60 n. 160 kpl tai
MRT-85 n. 120 kpl lisäksi
täyte- ja lakitiilet PT tai PRT n. 55 kpl

HORMILIITOSALUE

HORMILIITOSALUE

Lämpösydän:
Korkeus 1620 mm
Paino 627 kg
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Lämpösydän on varmatoiminen tiilitulisijan
tulenkestävä ja lämpöä varaava sisäosa. Se koo-
taan käsin nosteltavista mittatarkoista elementeis-
tä. Ulkokuoren voit muurata ja pinnoittaa juuri
haluamallasi tavalla.
Lämpösydämet valmistetaan tulisijoja varten
kehitetystä korkealuokkaisesta tulenkestävästä
valumassasta.
Valumassan suuresta ominaispainosta johtuen
sydämeen sitoutuu paljon lämpöä, joka
varastoituu tulisijaan. Lämpösydänten tulen-
kestävyys on erinomainen. Ne kestävät toistuvia
korkeita lämpötilan vaihteluita, mikä merkitsee
pitkää käyttöikää.

Lämpösydän-toimituksiin sisältyy
aina:
- elementit
- Tulenkestävä muurauslaasti
- Saneerauslaattalaasti, Tulisijalevyn kiinnittämiseen
- betoniruuveja + poranterä 5,5 mm, suuluukun levikepellin

ja -luukkujen kiinnittämiseen
- nuohousluukun jatkohylsy 130 x 130
- tuhkapesänluukun jatkohylsy 130 x 270 (vain leivinuunissa)
- hiiliaukon kansi (vain leivinuunissa)
- suuluukun levikepelti (ei leivinuunissa)
- mineraalikuitu, leveys 500 mm
- lattateräs, tulipesän- ja/tai leivinuuninsuuaukon ylitystä varten.

Lisäksi hankittava:
- tiilet kuorimuuraukseen (menekki riippuu kuorimuurauksen

muodosta ja valittavasta tiilen koosta)
- perustiili PT tai perusreikätiili PRT täyte- tai tukimuuraukseen

(takka ja pikkutakka: n. 55 kpl, leivinuuni: n. 155 kpl, takka-
leivinuuni n. 210 kpl)

- nuohousluukut 130 x 130 2 kpl (pikkutakka 1- 2 kpl)
- tulipesän suuluukku 410 x 410 (ei leivinuuniin)

275 x 335 (Pikkutakka)
- leivinuunin luukku 410 x 230/180
- arina 1 B 135 x 290 (ei leivinuuniin)
- yläliittymäpelti 150 x 250  tai 160 x 230 (tarvittaessa)
- tuhkapesän luukku 270 x 130, tuhkalaatikolla tai ilman
- Tulisijalevy, FBP 10 mm
- muurauslaasti kuori- ja täytemuuraukseen

Tarkempi erittely hinnastossa 2.3 ja kokoamisohjeissa.

Asennus ja  muuraus
Tulisijaa sijoiteltaessa ja muurattaessa otetaan
huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelman
E1 määräykset ja E8 ohjeet.
Tulisija perustetaan kiviaineisen liikkumattoman ja
tulisijan painon kestävän perustuksen varaan.
Tulisijan perustuksen tukeutuessa maapohjaan
suojataan perustus roudalta ja eristetään kosteu-
delta. Pohja valetaan valmiin lattiapinnan tasoon
suoraksi ja puuhierretään tasaiseksi.
Pikkutakka voidaan liittää puolenkiven hormiin,
muut suositellaan liitettäväksi kokokiven hormiin.
Leca-hormisto soveltuu kaikille takka- ja
uunityypeille.

Hormiliitosaukko
Hormilitosaukon poikkipinta-alan tulee olla n. 1,3 x hormin poikki-
pinta-ala tai vähintään yhtä suuri kuin hormin poikkipinta-ala.
- alareuna n. 20 mm perustamistason yläpuolella, poikkeuksena

leivinuunin ja takkaleivinuunin liittyessä hormiin takaosasta, tulee
alareunan olla n. 80-90 mm perustamistason yläpuolella.

- leveys 150 - 200 mm
- korkeus takaa liitettäessä n. 220 mm

sivulta liitettäessä 220 - 280 mm

Tulisijoihin voidaan asentaa myös yläliittymä-
pelti. Jos varaavaa tulisijaa halutaan tilapäisesti
polttaa suuluukut auki avotakkana, niin tuli-
sijassa on oltava yläliittymäpelti.
Yläliittymäpelti helpottaa kylmän tulisijan
sytyttämistä ja pienentää savu- ja tomuhaittoja
hiillosta kohennettaessa sekä tuhkia poistettaessa.
Kuoren muuraukseen voidaan käyttää perus- tai
moduulikokoista poltettua tiiltä tai Kahi-tiiltä.
Tiilen paksuudella voidaan vaikuttaa tulisijan
pintalämpötilaan ja lämmönluovutusnopeuteen.

Tarkempia tietoja kokoonpano-ohjeistamme, jotka tulevat
toimituksen mukana:
Varaavan takan Lämpösydän
Pikkutakan Lämpösydän
Takka-leivinuunin Lämpösydän
Kaksipuolisen takka-leivinuunin Lämpösydän
Leivinuunin Lämpösydän

Varaavat Lämpösydämet tiilitulisijoihin




