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BALLADI -takkauunin asennus-, 
hoito- ja käyttöohje

Ennen uunin asennustyön aloittamista huomioitavat asiat:

1.  Perustuksen tulee olla riittävän luja, painumaton 
 ja suora.
2. Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin ovat riittävät.   
 (Ks. lähemmin kohta Tekniset tiedot).
3. Savuhormi on paloviranomaisten hyväksymässä kunnos-  
 sa ja veto riittävä. Nuohoojan on tarkastettava vanhat 
 hormit aina ennen uunin asennusta. Hormissa suositel-  
 laan sulkupeltiä ja nuohousluukkua. Jos hormissa ei   
 ole sulkupeltiä, on se asennettava liitosputkeen (ks. koh-  
 ta Tekniset tiedot ja liitosputken asennus).
4. Tarkista liitosaukon koko ja paikka 
 (ks. kohta Tekniset tiedot ja liitosputken asennus).
5. Lähetysluettelon mukaiset asiat ovat mukana ja ehjät.
6. Kylmänä aikana on elementit siirrettävä lämpimiin sisä-
 tiloihin viimeistään asennusta edeltävänä päivänä. Sisä-  
 lämpötilan on oltava vähintään +10 C, myös asennuksen  
 jälkeen vähintään viikon ajan.
7. Huoneessa on riittävästi tuloilmaa, eikä huoneeseen   
 muodostu alipainetta (esim. koneellinen ilmanvaihto).
8. Tutustu huolellisesti asennus- ja käyttöohjeisiin.

UUDEN TAKKAUUNIN ”SISÄÄNAJO”

- Pystytyksen jälkeen takan annetaan kuivua 2-3 päivää   
 suuluukut ja savupelti avoinna.
- Ensimmäisellä lämmityskerralla poltetaan n. 1 kg kuivia   
 puita. Peltihattu voidaan poistaa ensimmäisen lämmitys
 kerran ajaksi, jotta kosteus pääsee paremmin haihtu-  
 maan.
- Seuraavana päivänä tai tulisijan täysin jäähdyttyä voi-  
 daan polttaa jälleen 2 kg puita.
- Jätä aina kuivauspolton jälkeen suuluukut ja savupelti   
 auki.
- Sisäänajo voidaan katsoa tehdyksi viiden kuivauspoltto  
 kerran jälkeen.
- Takkauunin huolellinen sisäänajo varmistaa sen pitkän   
 käyttöiän.



TAKKAUUNIN KÄYTTÖ

- Jos hormi ja mökki ovat kylmiä tai takka on ollut pitkään  
 käyttämättä, on syytä varmistaa hormin veto. Polta tar-  
 vittaessa muutama sanomalehden sivu piipun nuohous-  
 luukussa alkuvedon aikaansaamiseksi.
- Polta aina kuivaa puuta.
- Älä polta tulipesässä hiiltä tai prikettiä.
- Roskat pitää polttaa pienissä erissä, pelkkien roskien   
 polttaminen nokeaa poskikanavat.
- Lado puut pesässä pystyasentoon. Älä laita pesää 
 täyteen, vaan puiden pitää jäädä reilusti irti luukun kipi-  
 näverkosta.
- Vedon aikaansaamiseksi suuluukut suljetaan heti puiden  
 sytyttämisen jälkeen.
- Tuhkalaatikko pidetään poltettaessa 4-5 cm auki, 
 hiilipalon aikana se voi olla suljettuna.
- Kun puut ovat palaneet, voidaan hiilloksen päälle lisätä   
 toinen pesällinen.
- Takassa saa polttaa kerrallaan korkeintaan 2 pesällistä.
- Takkauunista saadaan maksimiteho polttamalla siinä   
 pari pesällistä aamulla ja pari pesällistä illalla (yhteensä   
 n. 3 + 3 kg vuorokaudessa)      
- Savupelti suljetaan vasta, kun on varmistuttu viimeis-
 tenkin kekäleiden sammumisesta.
- Jos takassa poltetaan vain roskia, märkää puuta tai sitä   
 poltetaan liian pienellä vedolla eli hapella, on seuraukse-  
 na takan sisäosien pikeentyminen. Piki saattaa syttyä,
 jolloin syntyy ns. nokipalo.
- Nokipalosta on aina ilmoitettava paloviranomaisille.
- Polta vain ylivuotista kuivaa puuta ja säilytä ne sisällä   
 huoneenlämmössä yli yön.

TAKKAUUNIN PUHDISTUS JA HOITO

- Tuhkat on poistettava arinan alta riittävän usein, jotta   
 paloilma pääsee arinan läpi.
- Takan nuohous pitää suorittaa vuosittain. Nuohous ta-  
 pahtuu tuhkalaatikon alla olevasta luukusta.
- Takan pinta on polttomaalattua terästä, joka voidaan   
 puhdistaa normaaleilla talouspuhdistusaineilla. Hankaa-  
 vat aineet pilaavat pinnan kiillon.
- Suuluukun lasit voi puhdistaa pesuaineella, jonka pH-
 arvo on mahdollisimman hapan, tai siihen tarkoitetulla   
 puhdistusnesteellä.
- Talven jäljiltä on mökkitakoissa syytä suorittaa ”kevät-
 sisäänajo”, jolloin poltetaan 2 kg kuivia puita ja jätetään   
 savupelti ja suuluukut auki 2-3 tunniksi ennen varsinaista
 takan lämmitystä.



BALLADI -takkauunin osaluettelo
Kivielementit

1. Lähtölaatta- /kansielementti, 2 kpl
2. Rengaselementti, 4 kpl
3. Arinaelementtikerros, 1 kpl (arinankannatinelementti,
 pesänsivuelementit, kolottu pesäntaustaelementti)
4. Tulipesäelementtikerros, 2 kpl (pesänsivuelementit, pe-  
 säntaustaelementti)
5. Supistuselementtikerros, 1 kpl (rengaselementti, 
 supistuselementit)
6. Tuliputkielementtikerros, 1 kpl (rengaselementti,
 tuliputkielementit)



BALLADI -takkauunin osaluettelo
Muut osat

1. Pohjakehys, 1 kpl
2. Takaseinälevy  1 kpl
3. Sivuseinälevy, 1+1 kpl
4. Etuseinälevy, 1 kpl
5. Kulmalevy  2 kpl
6. Kulmapeitelevy,  2 kpl
7. Kansilevy, 1 kpl
8. Nurkkakansilevy (vain nurkkamalliin), lisävaruste, 1 kpl
9. Nurkkalevy (vain nurkkamalliin), 1 kpl
10. Pohjalevy nuohousluukulla  1 kpl
11. Tuhkalaatikko ja peitelevy   1 kpl
12. Suuluukku kipinäverkkoineen  1 kpl
13. Hormiliitäntäputki kauluksineen  1 kpl
14. Arina  1 kpl

          

   Lisäksi toimitukseen kuuluu:
   - kiinnitysruuvit 1 sarja
   - tulilaasti  5 kg
   - pohjavilla 20 mm 1 levy
   - hattuvilla 30mm 1 levy
   - palovilla 50 mm suoramalli    0,3 levy
      nurkkamalli  0,5 levy
   - eristematto  0,5 m2
   - foliovilla 300x700 1 levy
   - saneerauslaasti 5 kg
 
   Värit
   - Beige 1013  - Harmaa 7038
   - Musta 9005  
   - Valkoinen 9010 



TEKNISET TIEDOT

 - max. teho 3,0 kW
 - liitosaukon korkeus lattiasta 130 mm
 - suositeltava hormin koko ½ kiveä (150x150 mm)

 Suojaetäisyydet palaviin rakenteisiin
 sivulle ja taakse  100 mm
 alas    -
 ylös    250 mm
 uunin edessä suojattu alue
 vähintään   400 mm

 



ASENNUSOHJE

Suoran liitosputken asennus (sulkupeltivarustus ohjeen 
lopussa)  

- Liimaa aukon sisäseiniin palovillakaistat (1) siten, että
 vapaa aukko on 140x140 mm ja etäisyys lattiasta 130   
 mm. Tiivistä näkyvät osat laastilla.
- Liimaa aukon ympärille 50 mm:n levyiset eristekaistat   
 (2).
- Työnnä liitosputki (3) aukkoon siten että kaulus asettuu   
 tiiviisti hormia vasten.
- Täytä kaulus (4) 50 mm palovillalla.

 

 
  

Nurkkamallin liitosputken asennus 
(sulkupeltivarustus ohjeen lopussa)

- Piirrä lattialle lähtölaatan (5) paikka tai aseta lähtölaatta  
 oikealle paikalle lattialle.
-  Työnnä nurkkaliitosputki (6) paikoilleen hormiin niin, että  
 se menee n. >100 mm:n syvyyteen.
-  Merkitse nurkkaliitosputkeen kohta, jossa se tulee lähtö-
 laatan päälle n. 50 mm ja katkaise liitosputki tästä koh-  
 dasta.
-  Tiivistä liitosaukko kuten yllä 
 (suoran liitosputken asennus).
-  Leikkaa nurkkapellin alle 50 mm:n (7) palovillalevy ja   
 aseta nurkkapelti (8) paikoilleen. Leikkaa sen jälkeen  
 50 mm:n palovillalevy nurkkalevyn päälle (9).
-  Työnnä liitosputki paikoilleen hormiin noin 20-30 mm ja
 tarkasta, että liitos on tiivis ennen kuin työnnät sen lo-  
 pulliseen syvyyteen.
-  Villoita putki ympäri 50 mm:n palovillalla (10).

    
    - Käytä näissä kohdissa tulilaastia



Taka- ja sivuseinien kiinnitys

-  Kiinnitä takaseinä (1) ja sivuseinät (2) keskenään pie-  
 nemmillä ruveilla.
-  Kiinnitä yhdistetyt taka- ja sivuseinät pohjakehyspeltiin   
 (3) isommilla peltiruuveilla.

Lähtölaatan asennus

-  Irroita takaseinässä oleva irtopelti (4). 
-  Aseta 20 mm villalevy (5) pohjakehyksen sisälle. Leikkaa  
 villa kahtia, jolloin se on helpompi pujottaa kehyksen   
 väliin.
   -  Aseta lähtölaatta (6) pohjakehys  
    pellin päälle siten, että pohjalaatta
    on kiinni takaseinän listoissa.

Siirto paikoilleen

-  Työnnä peltikehikko paikoilleen niin, että liitosputken   
 eristys tulee tiiviisti takaseinälevyä vasten ja liitosputken  
 pää 50 mm lähtölaatan päälle.
-  Tarkasta, että pohjakehyspelti on tarkalleen suorassa.
- Laita liitosputken alle ohuelti laastia.

Ensimmäisen rengaselementin asennus

-  Leikkaa elementin (7) aukko liitosputkea varten kivi- tai   
 timanttilaikalla. Aukon leveys 150-160 mm. 
-  Käytä elementin asennuksessa laastia ohut, tasainen ker- 
 ros. Poista laastipurseet esim. pesusienellä. 
-  Tiivistä elementin ja liitosputken rako palovillakaistaleilla  
 (8).
-  Jos elementteihin on valmistusvaiheessa jäänyt pursei-  
 ta, ne voi poistaa reilusti hakkaamalla.
-  Tulilaastia kannattaa käyttää säästeliäästi ja sekoittaa   
 kahdessa erässä.



Takaseinän eristys

-  Liimaa takaseinäpellin sisäpintaan foliovilla (1) sanee-  
 rauslaastilla kuvan mukaisesti listojen väliin niin, että   
 kiiltävä pinta tulee eteenpäin.

Pohjapellin asennus

-  Asenna pohjapelti (2) rengaselementin päälle KESKEI-  
 SESTI oheisen kuvan mukaan niin, että nuohousluukku   
 aukeaa ylöspäin.
-  Käytä kiinnitykseen ohuelti laastia.

Arinaelementtikerroksen asennus

- Asenna pesänsivuelementit (3) ja alin takaseinäelementti  
 (4) paikoilleen kuvan mukaisesti. Takaseinäelementissä   
 oleva arinan kannatinkolo tulee ylöspäin.
- Arinankannatinelementti asennetaan paikoilleen vasta   
 etuseinän asennuksen jälkeen.
- Asenna takaseinänelementtien pontit huolellisesti pesän  
 sivuelementtien uriin.
- Tarkista, että elementit ovat kiinni takaseinän peltilistoissa



Tulipesäelementtikerroksen (2 kpl) asennus

- Asenna pesänsivuelementit (1) ja takaseinäelementit (2)  
 paikoilleen kuvan mukaisesti.

Rengaselementin, supistuselementin ja tuliputki-
elementin asennus

- Rengaselementti (3) asennetaan ensin kuvan mukaisesti.
- Supistuselementti (4) on kaksiosainen ja se asennetaan
 rengaselementin sisään siten, että aukko supistuu ylöspäin.
- Asenna rengaselementti (5) paikoilleen.
- Tuliputkielementti (6) on kaksiosainen ja asennetaan   
 supistuselementin päälle siten, että kanavat jatku-
 vat yhdenmukaisesti.

    

    Ylimpien rengaselementtien,   
    tuliputkielementtien sekä 
    kansielementin asennus

    - Asenna ylin rengaselementti (7)   
    paikoilleen kuvan mukaisesti.
    - Poista ylimääräiset laastit kanavis- 
    ta ennen kansielementin asennusta.
    - Asenna kansielementti (8) rengas- 
    elementin päälle.



Etuseinän ja nurkkapeltien asennus 

- Liimaa saneerauslaastilla etuseinälevyn (1) sisäpuolelle   
 suuaukon ympärille noin 100 mm:n levyiset eristematto-  
 kaistat.
- Kiinnitä nurkkapellit (2) etuseinään peltiruuveilla.

Etuseinän kiinnitys uuniin

- Asenna etuseinä/nurkkapeltielementti (3) uunin sivusei-  
 niin peltiruuveilla.
         

Palovillan asennus

- Aseta 30 mm:n palovillalevy (4) kansielementin päälle.

Kulmapeitelevyjen ja peltikannen asennus

- Kulmapeitelevyt (5) työnnetään paikoilleen yläkautta 
 nurkkapeltien uriin.
- Jos uuni on niin matalassa tilassa, että kulmapeitelevyt   
 eivät mahdu yläkautta paikoilleen, on nurkkapelleistä
 poistettu särmät, jotta kulmapelti voidaan pujottaa ala-  
 kautta paikoilleen.
- Paina peltikansi (6) paikoilleen uunin päälle
- Jos uuniin tulee nurkkapelti, kiinnitetään se peltikan-  
 teen ennen asennusta.



Arinankannatinelementin ja arinan asennus

- Arinankannatinelementti (1) asennetaan paikoilleen suu-  
 aukon kautta. Kiinnityksessä EI KÄYTETÄ LAASTIA, joten  
 arinankannatinelementti voidaan myöhemmin nostaa   
 pois esim. nuohouksen ajaksi.
- Arina (2) nostetaan paikoilleen uuniin.

Suuluukun ja tuhkalaatikon asennus

- Suuluukku (3) kiinnitetään etulevyyn neljällä ruuvilla
 (jos uuniin tulee kivilaatta eteen, pitää alaosan kivet lait- 
 taa paikoilleen ennen suuluukun kiinnitystä).
- Tuhkalaatikon (4) etulevy ja nuppi kiinnitetään ruuvilla.   
 Työnnetään näin koottu tuhkalaatikko paikoilleen.

Uuni on nyt asennettu ja käyttövalmis. Uuden uunin 
käyttöönottamisessa tulee noudattaa valmistajan ohjeita.



Lisävarusteet

Kääntöpellin kokoaminen

 - Poraa (1) kääntövarren reikä liitosputkeen 10,5
  mm:n  poralla laipassa olevan reiän mukaan, mo-  
  lemmin puolin.
 - Aseta pelti (2) paikoilleen liitosputkeen niin, että
  se avautuu uuniin päin. Kiristä pelti kääntövarteen   
  ruuvilla (3).

 

Liitosputken asennus

- Liimaa aukon sisäseiniin palovillakaistat (4) siten,   
 että vapaa aukko on 140x140 mm.
- Liimaa aukon ympärille 50 mm:n levyiset eristekaistat   
 (5).
- Täytä liitosputken kaulus palovillalla (6).
- Työnnä liitosputki tiiviisti paikoilleen.
- Tarkista, että putken alareunan korkeus lattiasta on 130 mm
- Kääntövarren tuki (7) kiinnitetään uunin takapeltiin noin   
 50 mm yläreunasta alaspäin siinä vaiheessa, kun uunin
 kehikko siirretään paikoilleen. Kiinnitys kahdella    
 peltiruuvilla (8).
- Jos kyseessä on nurkka-asennus ja uuniin tulee nurkka-
 mallinen kansilevy, on siihen tehtävä pitkänomainen
 reikä 12x50 mm, jonka läpi varsi pujotetaan pellin olles-  
 sa kiinni-asennossa. Aukko voidaan tehdä esim. poraa-
 malla kaksi 12 mm:n reikää 50 mm:n välein ja sahaa-  
 malla aukko reikien väliin.



Sulkupellillä varustetun liitinputken asennus nurkkaan

- Liimaa aukon sisäseiniin palovillakaistat (1) siten, että   
 vapaa aukko on 140x140 mm.
- Työnnä kasettipelti (2) tiiviisti paikoilleen hormiin siten,   
 että pelti tulee vaakasuoraan kuvan mukaisesti.
- Piirrä lattialle pohjakehyksen paikka (3) tai aseta pohja-  
 kehys oikealle paikalleen lattialle.
- Työnnä kulmaliitosputki (4) paikoilleen kasettipeltiin ja   
 merkitse putkeen kohta, jossa se tulee 50 mm pohjake-  
 hyksen päälle. Katkaise liitosputki tästä kohdasta.
- Aseta nurkkapelti (lisävaruste) paikoilleen ja leikkaa   
 sen päälle 50 mm:n palovillalevy.
- Työnnä kulmaliitosputki kasettipellin putkiosan päälle.
- Eristä putki kauttaaltaan 50 mm:n palovillalla (5).

  

Sulkupellillä varustetun liitinputken asennus suoralle 
seinälle

- Liimaa aukon sisäseiniin palovillakaistat (6) siten, että   
 vapaa aukko on 140x140 mm.
- Työnnä kasettipelti (7) tiiviisti paikoilleen hormiin siten,   
 että pelti tulee vaakasuoraan kuvan mukaisesti.
- Piirrä lattialle pohjakehyksen paikka (8) tai aseta pohja-  
 kehys oikealle paikalleen lattialle.
- Tiivistä putki palovillakaistoilla (9).



Kivilaatan asennus etuseinään
(Kivilaattapintainen etuseinä on lisävaruste)

 - Kiinnitä lyhyemmät reunalistat (1) kuvan osoitta
  malla tavalla niin, että alapää lepää pohjakehyk-
  sen päällä ja listojen väli on kivielementin (2)   
  leveyden mukainen.
 - Nosta alimmat kivielementit paikoilleen reunalis-  
  tojen uraan yläkautta.
 - Asenna uunin suuluukut paikoilleen 
  (ks. Suuluukkujen asennus).
 - Kiinnitä pidemmät reunalistat (3) paikoilleen suu-
  luukun yläpuolelle peltiruuveilla.
 - Aseta ylemmät kivielementit (4) paikoilleen reu-  
  nalistojen uraan yläkautta.
 - Aseta kansilevy (5) paikoilleen uunin päälle.
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Puh. 0207910350, fax. 0207910359
Vapaaherrantie 2, 40100 Jyväskylä
Soita ja varaa ilmainen kotikäynti!

K o t k a

Puh. 0207910360, fax. 0207910369
Sammonaukio 4, 48600 Kotka
Soita ja varaa ilmainen kotikäynti 
0500 439 066!

K u o p i o

Puh. 0207910370, fax. 0207910379
Tehdaskatu 16, 70100 Kuopio
Soita ja varaa ilmainen kotikäynti!
 
L a h t i

Puh. 0207910380, fax. 0207910389
Huovilankatu 2, 15100 Lahti
Soita ja varaa ilmainen kotikäynti!

O u l u

Puh. 0207910390, fax. 0207910399
Limingantie 5 LH 21 A, 90400 Oulu
Soita ja varaa ilmainen kotikäynti!

P o r i

Puh. 0207910410, fax. 0207910419
Itäkeskuksenkaari 1-3, 28130 Pori
Soita ja varaa ilmainen kotikäynti!

S e i n ä j o k i

Puh. 0207910460, fax. 0207910469
Kaarretie 6, 60510 Hyllykallio
Soita ja varaa ilmainen kotikäynti!

T a m p e r e

Puh. 0207910430
Fax. 0207910439
Viinikankatu 36, 33800 Tampere
Soita ja varaa ilmainen kotikäynti 
0500 622 416!

T u r k u

Puh. 0207910450, fax. 0207910459
Rydöntie 32, 20360 Turku
Soita ja varaa ilmainen kotikäynti!

V a a s a

Puh. 0207910460, fax. 0207910469
Kauppapuistikko 6, 65100 Vaasa
Soita ja varaa ilmainen kotikäynti!

V a n t a a

Puh. 0207910470, fax. 0207910479
Kaakelikaari 4 b, 01720 Vantaa
Soita ja varaa ilmainen kotikäynti!

Tu r u n  U u n i s e p ä t  O y

Rydöntie 32, 20360 Turku
Puh. 0207910300
Fax. 0207910309
uunisepat@uunisepat.fi
www.uunisepat.fi
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