
15.04.2023 23:00:00Altındağ Tıkanıklık Açma
Tıkanıklık açma durumları genell�kle alanına göre değ�ş�m gösteren b�r sorundur. Bu tıkanıklık; mutfak, banyo,
lavabo, klozet g�b� farklılık gösterme durumları vardır. Tıkanıklık çeş�tl� sebeplerden dolayı ortaya çıkar.

Bunun �ç�n Altındağ tıkanıklık açma f�rmamız, b�r telefon kadar uzağınızda. Mutfaklarda görülen tıkanıklık;
yemek artıkları, kahve telves�, çay g�b� sebeplerden dolayı tıkanır.

Bu g�b� durumların önüne geçmek �ç�n mutlaka mutfak evyeler�nde süzgeç kullanılmalı ve artıkların lavabonun
�ç�ne atılıp, dökülmemes� gerek�r.

Tuvaletlerdek� tıkanıklığın önüne geçmek �ç�n buraya peçete, katı parçalar, pedler, bez parçaları ve lavaboya
tıkayacağını düşündüğünüz şeyler� atmamanız gerek�r. Aks� durumlarda tıkanmalar her an gerçekleşeb�l�r.
Banyolarda �se saç ve sakalın lavaboya atılması ve toplanmaması hal�nde boruların �ç�nden geçer ve boruların
zaman �ç�nde tıkanmasına sebep olur.

Altındağ Tıkanıklık Açma V�danjör H�zmet�

Kanal�zasyonlarda ortaya çıkan tıkanıklığın nedenler� genel olarak kum, katılaşmış yağlar, çakıl ve fossept�k
atıklardır.

Bu atıkların g�der�lmes� �ç�n v�danjör h�zmet�nden yararlanılır.

V�danjör araçları �le b�rl�kte vakum pompasından yardım alınır. Vakum kuvvet� yardımıyla atıklar burada v�danjör
tankın �ç�nde toplanmış olur. Daha sonra bu atıkların tahl�yes� gerçekleşt�r�l�r ve taşınma sonucunda boşaltma
noktalarına götürülmüş olur.

H�zmet�m�z sadece bununla da kalmaz. Kanal�zasyonların alt yapı tem�zl�ğ�, yağmur sularının b�r�k�nt�ler�
tem�zl�ğ�, kanal�zasyon menholler� tem�zl�ğ�, atık sıvıların taşınması, kanal tıkanıklığı açma, atık yağ havuzu
tem�zl�ğ�, atık sularının tem�zlenmes� g�b� b�rçok alanda çalışmalar gerçekleşt�r�l�r.

Altındağ Kanal�zasyon Tıkanıklığı Açma H�zmet�

B�naların atık suları hep aynı yere g�der ve bu g�tt�kler� yerde toplanırlar. Evlerde yanlış kullanma sonucunda bazı
problemler �le karşılaşma durumu olur. Komşunuzun ya da s�z�n yapacağınız yanlış kullanımlar sonucunda
kanal�zasyonun tıkanmasına ve büyük sorunlara yer açma durumu vardır.

Bu g�b� sorunlarla karşılaşmamak �ç�n, daha d�kkatl� davranmalı ve gerekl� olan önlemler alınmalıdır. Bu
sorunların açığa çıkması durumunda, Altındağ kanal�zasyon tıkanıklığı açma h�zmet�n� en �y� şek�lde yapmaya
özen göster�yoruz. Yanlış kullanımların beraber�nde get�rm�ş olduğu sorunları çözmek �ç�n her da�m yanınızdayız.

Teknoloj�n�n �ler� gelen ek�pmanları sayes�nde artık sorunu göreb�l�r ve çözüme kavuşturab�l�r�z. B�l�nd�ğ� g�b�
tıkanmaların sebeb� değ�şkenl�k göstereb�l�r. Bazen mutfak lavabosuna atılan artıkların b�r�k�nt�ler�, bazen �se
tuvaletlere atılmış olan bez ve ped g�b� ürünlerden dolayı olab�l�r.

Altındağ Logar Tıkanıklığı Açma H�zmet�
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Kanal�zasyon sularının ve d�ğer suların g�der� sağlanması �ç�n, bel�rl� aralıklarla açılan ve g�der�n yönünü
bel�rleyecek olan s�l�nd�r�k ve tıkanmayı engelleyecek olan boşluklara logar den�r.

Bu g�b� boşlukların yaratacağı tehl�keler�n önüne geçmek �ç�n, rögar kapakları kullanılır.

Logar aslında tıkanıklığı önlemek ve kanal�zasyona �nmek �ç�n yapılmış olan özel bacalardan meydana gel�r.

Her ne kadar cankurtaran b�r durum g�b� görünse de, bazen tıkanmaları beraber�nde get�r�r ve büyük felaketlere
b�le yol açab�l�r.

Bu tıkanmaların sebeb� aslında doğal kaynakların beraber�nde get�rm�ş olduğu sorunlardır. İnsanların b�l�nçs�zce
kullanmış olduğu kaynaklardan etk�len�r.

Evlerde kullanılan k�myasal tem�zl�k ürünler�, çöpler, yağışlar, ağaçlardan dökülmüş olan yapraklar, bebek bezler�,
plast�k malzemeler g�b� sayılab�l�r.

Böyle durumlar sonrasında, Altındağ logar tıkanıklığı açma h�zmet�nden yararlanmak mümkündür.

İler� teknoloj�n�n gelm�ş geçm�ş en �y� ek�pmanlarını kullanarak, s�zlere en doğru h�zmet� vermek �ç�n, her zaman
burada bulunuyoruz.

Altındağ Tıkanıklık Açma ve Kanal Tem�zleme

Ortaya çıkan kanal tıkanıklığın b�rden fazla �nsanı olumsuz yönde etk�led�ğ�n� ve �şler�nde aksaklıklar meydana
geld�ğ�n�n farkındayız.

Bu g�b� b�l�nçs�z kullanımlarda d�ğer �nsanlara ve çevreye zarar vermeden yapılması oldukça öneml� b�r noktadır.

F�rmamız ortaya çıkan sorunları çözeb�lmek �ç�n, Ankara Altındağ Tıkanıklık Açma konusunda hep daha �y�s�n�
yapmaktadır.

Böyle sorunlar �le karşılaşmanız durumunda b�r telefon kadar uzağınızda olduğumuzu b�lmen�z� �ster�z. Gel�şm�ş
�ler� düzey ek�pmanlar �le kanal tem�zl�ğ�n� en doğru şek�lde yapmak �ç�n h�zmet sağlıyoruz.

Gönül rahatlığıyla b�zler� terc�h etmek �ç�n, �let�ş�m b�lg�ler�nden b�zlere ulaşab�l�rs�n�z.
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