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Altındağ logar açma olarak, yapılan bütün �şlemlerde logar yapımlarımızın uzun ömürlü olması ve en az
kusurda çalışması �ç�n son teknoloj�k ek�pmanlar kullanılarak müşter�ler�m�ze h�zmet vermektey�z, başta müşter�
memnun�yet� olmak üzere �ş�n tam ve mükemmel olmasını amaçlıyoruz ve s�zlere bu �lke doğrultusunda h�zmet
ver�yoruz.

Altındağ Logar Açma H�zmet�

Logar yapımının uzun ömürlü olmasında ve en az kusurlu çalışması �ç�n logar yapımında kullanılan malzemeler�n
kal�tel� ve sağlam b�r şek�lde olması gerek�r. Logar boyutları ve logar arası boşluk, kullanılan araz� şek�ller�ne
göre farklı terc�h ed�l�r. Logar yapımı �şlem�nde öncel�kle, logar kapağının tam ve düzgün şek�lde logara
oturtulması gerekl�d�r. Aks� halde, yağmur sularının get�rd�ğ� katı c�s�mler logarların kısa zamanda tekrar
tıkanmasını meydana get�r�r. Logar kapağını düzgün oturtmayan, borulara yeterl� eğ�m� vermeyen logar
şebekeler�, s�ze uzun vadel� b�r çözüm sunmamış olur ve olası bu durum da logar tekrar tıkanma yapar.

Tıkalı Logar Nasıl Açılır?

Ev �şler�n�n aksamasına b�le neden olab�lecek tıkanıklık özell�kle esk� olan b�nalar da görülür. Genell�kle kullanıcı
hatalarından dolayı meydana gelen tıkanıklıklar, b�nanın g�der borularında çok fazla d�rsek bulunmasından dolayı
da meydana geleb�l�r. En çok tıkanıklık �se tuvalet borularında yaşanır neden� �se �zmar�t ve peçete g�b� katı
maddeler�n atılması tıkanmalara neden olur. Mutfak lavabolarında �se artan yemek taneler�n�n g�dere d�rek
dökülmes� tıkanıklıklara neden olur. G�der tıkanmasının nasıl açıldığına da�r b�rçok yöntem var.

Fakat yöntemlerden çoğu faydalı olmaktan çok zararların yaşanmasına sebeb�yet vereb�l�yor. Evde kend�
yöntemler�n�zle uzun b�r ş�ş yardımıyla açmaya çalıştığınız g�derler�n borularında hasarlar meydana gel�yor. B�z
bu problemlere karşı en �y� şek�lde ve en uygun ek�pmanlarımızla çözüm sağlıyoruz. Altındağ logar açma, olarak
s�zlere daha �y� h�zmet vereb�lmek adına �ş�m�z� profesyonel b�r şek�lde yapmaktayız.

Profesyonel Altındağ Logar Açma H�zmet İçer�ğ�

Profesyonel şek�lde h�zmet veren f�rmamız; kanal ve kanal�zasyon tem�zl�ğ�, tıkanıklık açma ve atık su çekme
g�b� b�rçok �şlem� yapar. Altındağ logar açma h�zmet�nden önce gerekl� yerlerden �z�nler alınarak kanal açılır ve
atıklar doğru yere �let�l�r.Altındağ logar açma olarak ek�pmanlarımızın gel�şmes�yle artık kuyuların ve
kanal�zasyonların tıkanıklığını açmayı çok bas�t hale get�rd�k. Kazma �şlemler� uygulanmadan, v�danjörler �le
vakum kullanılarak logar açma �şlemler� kolay b�r şek�lde yapılır.

Özel Ek�pman Kullanımı

Kanal�zasyon tıkanıklığını tek b�r da�reye yüklemek doğru olmaz. Çünkü bu sorun tüm apartman �le alakalıdır.
Apartmanda veya s�tede oturanların tuvalet ve lavaboya attıkları yabancı c�s�mler, da�ren�n tuvalet�n� veya
lavabosunu tıkamasa b�le kanal�zasyon tıkanmasına sebep olur. B�nanın kanal�zasyon hattı, kanal�zasyon
kuyusuna doğru eğ�ml� b�r şek�lde yapılır.Altındağ logar açma olarak kal�tel� malzeme kullanımıyla b�rl�kte
kanal�zasyon hattı ömrünün uzun olmasını sağlarız.

Kal�tes�z malzeme kullanımı kanal�zasyon borularında kırıklara, çatlaklara ve çökmelere neden olur.
Kanal�zasyon tıkanmasının b�r d�ğer neden� �se kanal�zasyon kuyusunun dolmasıdır. Lağım kuyusu, kanal�zasyon
hattına bağlanmadan önce k� atıkların toplandığı kuyudur. Eğer bu kuyuların bakımları düzenl� olarak yapılmaz
�se atıklar kuyu �ç�nde b�r�kerek, kanal�zasyon borusundan logar kuyusuna akan atıklar boru �ç�nde b�r�k�r ve
tıkanıklık yaşanır.



Logar Açma ve Tem�zleme H�zmet�

Kanal tem�zl�ğ� da�m� olarak kullanmak zorunda olduğumuz altyapı s�stem�m�z ve şeh�r hayatı �ç�n son derecede
öneml�d�r. Kanal �çer�s�nde zamanla b�r�ken teresubat (katı atık), düzenl� olarak tem�zlenmed�ğ� takd�rde kanalın
dolmasına ve dolayısıyla tıkanmasına yol açar. Kanalların tıkanma durumu gel�şm�ş şeh�rlerde görülmemes�
gereken b�r durumdur ve şeh�r �nsanının karşılaşmaktan korktuğu b�r olumsuzluktur. Kanallarda meydana gelen
herhang� b�r sızıntı ya da p�sl�k oluşması durumunda çevreye ve �nsan sağlığına da çok c�dd� zararlar verd�ğ� g�b�,
kanalın taşması durumunda etrafa yayılacak kötü kokular çok rahatsız ed�c� olur.

Altındağ logar açma araçlarımız �le kanal �çer�s�nde oluşan k�rl�l�k, tıkanıklık ve b�r�k�nt�ler�n rögar bacaları �le
vakumlanması sağlanır. Bu sayede kalıcı olarak logarı açıyor ve b�r daha tıkanmasını da önlem�ş oluyoruz.
Oldukça profesyonel h�zmet veren personeller�m�z ve son teknoloj� ek�pmanlarımız �le s�z de h�zmetler�m�zden
faydalanab�l�rs�n�z.
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