
Läpiviennit 
ja palokatkot
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Paloturvalliseen
rakentamiseen
Me uskomme, että jokaisella on oikeus elää ja asua turvallisessa 

ympäristössä. Olemme erikoistuneet laadukkaisiin valmis-

läpivienteihin ja palokatkoihin sekä ratkaisemme tarvittaessa 

ketterästi niihin liittyvät haasteet kohdekohtaisesti.

Hyödyntämällä asiantuntemuksemme ja laajan tuotevalikoiman, 

voit keskittyä huoletta tehokkaaseen ja sujuvaan rakentamiseen. 

Varmistetaan yhdessä toimivin lopputulos.
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Olemme kehittäneet ja valmistaneet erilai-
sia läpivienti- ja palokatkotuotteita vuodes-
ta 1989 lähtien. Oma tuotekehityksemme 
ja pitkä kokemus paloturvallisen rakenta-
misen vaatimuksista antavat erinomaisen 
pohjan toimia asiantuntijana ja rakennus-
teollisuuden ripeäliikkeisenä luottokump-
panina.

Suhtaudumme tuotteisiimme intohimoi-
sesti ja palvelemme sinua kokonaisvaltai-

sesti. Sitoudumme haasteisiisi ja tarjoam-
me asiantuntemuksemme käyttöösi, jotta 
voimme löytää kaikkiin tilanteisiin parhaan 
palokatko- tai läpivientiratkaisun. Ymmär-
rämme rakennusalaa ja olemme tarpeeksi 
suuri yritys vastaamaan suurista projek-
teista, mutta toisaalta pystymme myös 
reagoimaan nopeasti. Teemme työmme 
niin hyvin, että haluat olla kumppanimme 
myös seuraavissa projekteissasi.

Läpivientien 
ja palokatkojen 
paras asiantuntija
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Valmistamme ja toimitamme paloturvalliseen 
rakentamiseen asiakaskohtaisia, testattuja ja 
viimeisteltyjä palokatkotuotteita, jotka soveltu-
vat sekä esivalmistettuihin rakennusosiin että 
työmaa-asennuksiin.

Vaikka tuotteemme ovat pitkälle vakioituja, 
voimme tarvittaessa räätälöidä juuri sinun tar-
peeseesi sopivan ratkaisun.

Toimitusketjumme on suoraviivainen ja teho-
kas. Laskemme tarvittaessa määrät toimittamis-
tasi piirustuksista, valmistamme tuotteet omas-
sa tehtaassamme Askolassa ja toimitamme ne 
sinulle juuri silloin kun niitä tarvitset – tarvitta-
essa nopeastikin.

Tutkimus ja testaaminen ovat osa jatkuvaa 
tuotekehitystämme, jonka tuloksena voimme 
tarjota sinulle kustannussäästöjä, sekä parhai-
ten tarpeisiisi soveltuvia savutiiviitä ja palonkes-
täviä CE-merkittyjä läpivienti- ja palokatkotuot-
teita.

Turvallinen 
kumppanisi

• Testatut ja CE-merkityt tuotteet
• Varmat toimitukset ja nopea reagointi
• Tuotteiden monipuolinen soveltuvuus
• Ratkaisut myös Joutsenmerkki-kohteisiin
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Palokatkon 
toimintaperiaate

Palo-osasto, jossa
tulipalotilanne.

Toinen palo-osasto, joka 
säästyy tulipalolta palokatkon 
EI-luokituksen ajan.
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Säästät vaivaa
Sewatek-valmisläpivienti on helppo asentaa 
tilanteesta ja rakenteesta riippuen joko ennen 
valua tai sopivankokoiseen reikään. Osa vaivan-
säästöstä muodostuu siitä, että saat kaikki koh-
teen palokatkoratkaisut yhdeltä toimittajalta.

Säästät aikaa
Valmisläpivientiä käytettäessä läpivienti-
kappale asennetaan ensin ja läpivietävä 
tekniikka vasta sen jälkeen. Voit aikatauluttaa 
LVIS-asennustyöt joustavasti eikä erillisiä 
palokatkotöitä tarvita.

Säästät rahaa
Valmisläpivienti tulee monessa tilanteessa tila-
varausta halvemmaksi. Jälkitäytön työvaiheita ja 
materiaaleja tai palokatkotarvikkeita ei tarvitse 
laskea mukaan kuluihin. Tuotevalikoimastamme 
löytyy tuote kaikkiin tarpeisiisi. Jos ei löydy niin 

kehitetään yhdessä sellainen.

Rakenteelliset edut
Sewatek-valmisläpiviennit ovat pienikokoisia ja 
mahdollistavat jopa läpiraudoittamisen. Tuotteet 
ovat tutkitusti ääni- ja ilmatiiviitä. Jo nämä omi-
naisuudet tekevät Sewatek-valmisläpivienneistä 
monissa tilanteissa ylivoimaisen vaihtoehdon.

Valmisläpiviennillä 
säästöä ja ketteryyttä
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Rakennustyömaa muodostuu lukematto-
mista pienistä tekijöistä, joiden on toimit-
tava saumattomasti ja joustavasti yhteen, 
jotta myös kustannukset pysyvät annetuis-
sa raameissa. Valikoimastamme löytyvät 
edistykselliset, tehokkaat ja kustannuksil-
taan kevyet palokatkoratkaisut, jotka on 
myös helppo asentaa. 

Laajan tarjontamme ja osaamisemme 
avulla pystymme vastaamaan kokonaisval-
taisesti palo-osastoivien läpivientien tarpei-
siisi.

Valmistamme kaikki Sewatek-läpiviennit 
itse Suomessa ja tilaukset räätälöidään 
jokaisen asiakkaan tarpeen mukaisiin mit-
toihin valmistettuna. Toimitamme tilaukset 
ketterästi ja varmuudella annetussa aika-
taulussa.

Saat meiltä täyden asiantuntemuksem-
me käyttöösi. Mitä aikaisemmassa vaihees-
sa projektiasi olemme mukana suunnit-
telemassa, sitä kustannustehokkaammin 
saamme läpiviennit rakennustyömaalle ja 
tuotantoon.

Laaja tuotevalikoima 
ja räätälöidyt ratkaisut 
uudisrakentamiseen

UUDISRAKENTAMINEN
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Asuntorakentaminen
Paloturvallisten läpivientiratkaisujen kumppani-
namme tiedät saavasi hyväksytyn ja turvallisen 
ratkaisun. Pyrimme kyseenalaistamaan tarvit-
tavassa määrin alan totuttuja käytäntöjä, jotta 
olemme sinulle joustavin ja kustannustehokkain 
vaihtoehto läpivienteihin. Haluamme varmistaa, 
että onnistut. Jaamme asiantuntemustamme 
tuotteidemme ominaisuuksista ja neuvomme 

niiden asennuksessa. 

Valmisosa- ja 
moduulirakentaminen
Helposti asennettava läpivientiratkaisumme 
nostaa tehtaassa rakennettavien valmisosien  
jalostusastetta. Autamme sinua tuotekehityk-
sessä ja tuotteesi vakioinnissa. Näin saadaan 
elementti- ja moduulitehtaiden tuotannon te-

hokkuutta nostettua entisestään.
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Peruskorjaus- ja linjasaneeraustyömailla tarvi-
taan ketteryyttä ja joustavuutta. Paloturvalliset 
läpivientimme ovat laadukas, turvallinen ja 
kustannustehokas ratkaisu korjaus- ja sanee-
rausprojekteihin. Läpivientimme vähentävät 
työn määrää ja eri työvaiheiden riippuvuutta 
toisistaan merkittävästi. 

Laajasta tuotetarjonnastamme löytyvät 
ratkaisut erilaisten työmaiden ja projektien 
muuttuviin tarpeisiin, joihin pystymme myös 
reagoimaan ripeästi. Vaikka useat toimituksis-
tamme tehdäänkin tilauksesta asiakkaan mit-
tojen mukaan, toimitamme tilaukset työmaalle 

varmasti ja nopeasti.
Saneeraustyömaalla voidaan käyttää ole-

massa olevaan rakenteeseen asennettavia 
Sewatek-saneerausläpivientejä. Tuotteemme 
voidaan integroida helposti myös LVIS-moduu-
leihin ja hormielementteihin. Läpivientituot-
teemme toimivat  asennuksen jälkeen myös 
työnaikaisina palokatkoina.

Autamme sinua onnistumaan. Neuvomme 
tuotteidemme asennuksessa ja tarjoamme 
täyden tukemme, jotta voisimme vauhdittaa 
läpimenoaikaa ja saada projektisi läpi tehok-
kaammin.

Kustannustehokkuutta
ja uutta ajattelua
korjausrakentamiseen

KORJAUSRAKENTAMINEN
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H-sarja
Betonivälipohjiin valuvaiheessa

• kaikille putkimateriaaleille ja kaapeleille
• paloluokat EI 60 - EI 120
• valmis paketti lämpöjohtoparille
• tuotteet myös yksittäisille putkille
• valutukiratkaisut ontelolaatta-, paikallavalu- 

ja kuorilaattarakenteisiin
• porareikään ja varauskoloon asennettavat 

ratkaisut

S-sarja
Seinäelementteihin 
ja paikalla valettaviin seiniin

• kaikille putkimateriaaleille ja kaapeleille
• paloluokat EI 60 - EI 120
• modulaarinen ratkaisu
• asennetaan seiniin valu- tai muurausvaiheessa
• voidaan asentaa valmiiksi elementtiin jo tehtaalla
• ei varauskoloja, jälkitäyttöjä tai erillisiä  

palokatkotöitä

TUOTTEET
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D2-sarja
Korjausrakentamiseen, levyseiniin sekä 
massiivipuurakenteisiin

• kaikille putkimateriaaleille ja kaapeleille
• paloluokat EI 60 - EI 120
• soveltuu erinomaisesti myös saneeraus- 

kohteisiin
• nopea ja helppo asentaa, mahdollistaa  

joustavat työvaiheet
• toimii myös läpivientivarauksena sekä  

työmaa-aikaisena palokatkona

Läpivientiputki
Betonirakenteisiin valuvaiheessa tai 
porattuun reikään

• metalli- ja komposiittiputkille
• paloluokat EI 60 - EI 120 
• voidaan toimittaa määrämittaan 

katkaistuna
• myös putken ympärille asennettava  

halkaistu vaihtoehto
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Multiläpiviennit
Betoni- ja massiivipuurakenteisiin seinä- 
tai lattiarakenteen sisään

• muovisille viemäriputkille ja kaapelinipuille 
• myös dB-putkille ja muhvin päälle
• paloluokat EI 45 - 120
• nopea ja helppo asentaa, mahdollistaa   

joustavat työvaiheet
• tuotekoot Ø 50, 75 ja 110 mm viemäri- /

sähköputkelle

Palokatkomansetit
Betonirakenteisiin ja kipsilevyseiniin 
pinta-asennuksena tai rakenteen sisään

• muoviputkille 
• paloluokka EI 60 - EI 180 
• versio muovi- ja valurautaputken liitoskohtaan

TUOTTEET
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SWT-105 -paloakryyli
Paisuva akryyli betoni-, massiivipuu ja 
rankarakenteisiin

• metalli- ja muoviputket, kaapelit sekä 
IV-kanavat

• paloluokka EI 45 - 120
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Erikoisläpiviennit
Väestönsuojiin ja maanpaineseiniin

• laadukkaat Roxtec-läpiviennit
• tiloihin, joissa läpivienniltä vaaditaan palon-

kestävyyden lisäksi pöly- ja vesitiiviyttä   
tai painekestävyyttä

• useita erilaisia kehyksiä ja niihin liittyviä  
tiivistevaihtoehtoja

• mahdollistavat putkien ja kaapelien 
vaihdettavuuden sekä tilavaraukset

Muut palokatkotuotteet
Perinteisiä ratkaisuja jälkitäyttöön ja 
tilapäispalokatkoksi

• palokatkotiilet, -tulpat, -levyt,   
pursotettavat massat sekä palokipsimassa

• monipuoliset käyttökohteet,    
myös levyrakenteisiin

• tilanteisiin, joissa valmisläpiviennin   
käyttäminen ei ole järkevää tai   
mahdollista

TUOTTEET
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Asennustuotteet
Apuvälineitä ja tarvikkeita asennukseen

• palokatkotarrat ja alumiininaulat
• asennusmagneetit
• muut asennustuotteet
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Tarvitsetteko yksilöllisemmän ratkaisun?

Kartoitetaan tarpeenne yhdessä 

ja luodaan juuri teille sopiva ratkaisu.

Lisätietoa yrityksestä ja kattavasta 
tuotevalikoimastamme löydät 
verkkosivuiltamme www.sewatek.fi

Sewatek Oy
Sepäntie 4, 07230 Askola

p. +358 19 687 7080


