
Navodila za demontažo in ponovno montažo purenit vodil 

Zunanje žaluzije so zmontirane v eni fazi, zato lahko nemoteno delujejo že pred zaključkom fasadnih 

del. Ko se odločite za zaključek fasade je pred samim pričetkom fasadnih del na objektu potrebno 

izvesti nekaj enostavnih korakov, da se špaleta lahko obdela in zaključi z zaključnim slojem. 

Delavec za demontažo potopnih vodil potrebuje naslednje orodje: 

- Baterijski vijačnik,  

- Standardni križni nastavek tipa PH 2 (dolžina vsaj 50 mm),  

 

Sestavni deli purenit vodila: 

 

Slika 1: Sestavni deli purenit vodila 

Potopno vodilo je sestavljeno iz dveh delov. Daljše vodilo, ki je dolgo približno do ¾ okna in 

krajše, ki je dolgo cca. 30 cm. Skozi njiju so nameščeni dve plastiki za vodilo, ki zagotavljata 

neslišno delovanje žaluzije. Krajše vodilo je vedno nameščeno v zgornjem delu, saj omogoča 

lažjo demontažo vodil in žaluzije. 
  



1. KORAK 

Zunanjo žaluzijo je potrebno pred pričetkom demontaže potopnega vodila dvigniti v čisto 

zgornji položaj, tako, da nas med samo demontažo ne bo ovirala. 

  

Slika 2: Dvigovanje žaluzije 

2. KORAK 

V drugem koraku uporabimo baterijski vijačnik in križni nastavek tipa PH 2, s katerim 

odvijačimo vijake v vodilu. Število vijakov, s katerimi je pri vijačeno vodilo v U - profil je odvisno 

od višine žaluzije, zato morate biti posebno pozorni, da odvijačite vse vijake, ki držijo potopno 

vodilo. Vijake shranite na primerno mesto, ker jih boste po koncu fasadnih del ponovno 

potrebovali. 

        

Slika 3 in 4: Odvijačenje vijakov, ki držijo potopno vodilo 



3. KORAK 

V tretjem koraku je potrebna demontaža vodil. Iz U- profila iztaknemo, spodnji daljši del vodila. 

Nato, pa ga skupaj z zgornjim delom vodila potegnemo navzdol in iztaknemo. Pri tem skrbno 

pazimo, da ne pretrgamo plastike, ki povezuje oba vodila. Demontirana vodila previdno 

shranimo na primerno mesto, kjer so zaščitena pred mehanskimi poškodbami. Za lažjo 

predstavo demontaže si oglejte spodnji sliki. 

 
Slika 5: Iztikanje spodnjega dela vodila 

 
Slika 6: Iztikanje zgornjega in spodnjega vodila 



4. KORAK 

Omarico, žaluzijo in notranjost U - profila je potrebno ustrezno zaščititi, tako, da jih med 

obdelavo špalete ne umažemo ali poškodujemo. 

 

5. KORAK 

Pri izdelavi zaključnega sloja, se je potrebno strogo držati navodil, ki jih predpisujemo, saj v 

nasprotnem primeru žaluzija ne bo delovala pravilno (možno zatikanje oz. onemogočena 

uporaba).  

Debelina zaključnega sloja v predelu potopnega vodila naj ne presega 5 mm! 

 

 

Slika 7: Prerez purenit vodila in prikaz debeline zaključnega sloja 

 

  



6. KORAK 

Po končani obdelavi špalete je potrebno notranjost U - profila temeljito očistiti ostankov lepila, 

mrežice in zaključnega sloja, saj je med potopnim vodilom in U - profilom zelo tesen ujem. V 

nasprotnem primeru, močno otežena tako montaža, kot morebitna demontaža zaradi 

servisiranja žaluzije. 

 

Slika 8: U profil, kateri mora biti temeljito očiščen 

7. KORAK 

Vodila namestimo v obratnem vrstnem redu, kot smo jih demontirali. V U – profil najprej 

vstavimo zgornji del potopnega vodila. Ko je vodilo vstavljeno, ga potisnemo navzgor proti 

omarici. 

 

Slika 9: Vstavljanje zgornjega dela vodila 



Pri tem moramo posebno paziti, da z vodilom oz. plastikami ujamemo vse vodiče od lamel. Za 

lažjo predstavo si oglejte spodnje slike. 

 

 

Slika 10: Pravilno ujeti vodiči med plastikami (pogled iz strani) 

 

 

Slika 11: Pravilno ujeti vodiči med plastikami (pogled iz zgornje strani) 

 

  



8. KORAK 

Ko smo zgornji del vodila pravilno vstavili in ujeli vse vodiče med plastike lahko namestimo še 

spodnji del vodila. Enostavno ga zataknemo tako, kot je prikazano na spodnji sliki. 

 

Slika 12: Vstavljanje spodnjega dela vodila 

9. KORAK 

Pred preizkusom žaluzije je potrebno pri vijačiti še vse vijake, ki smo jih na začetku odstranili. 

Pazimo, da vijake vijačimo do konca, saj bi se v nasprotnem primeru lahko vodiči žaluzije 

zatikali v vijake. Vrstni red vijačenja ni pomemben. Najbolje je, da vijačimo v iste luknje kot je 

bilo demontirano. 

 

Slika 12: Vijačenje spodnjega dela vodila 



 
Slika 12: Vijačenje zgornjega dela vodila 

 

 
Slika 12: Prerez vodila in pravilno vijačen vijak 

10.  KORAK 

V zadnjem koraku preizkusimo delovanje žaluzije. Posebej je potrebno biti pozoren, da žaluzija teče 

normalno in se ne zatika.  

 
Slika 13: Žaluzija z obdelanim purenitnim vodilom 


