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Ankara kanal�zasyon tem�zleme h�zmet� aslında rut�n kanal�zasyon bakım programının b�r parçası olmalıdır.
Çünkü kanal�zasyon borularında parçalanamayan katı maddeler, çamur ve yağ g�b� b�r�k�nt�ler c�dd� sorunlara yol
açab�l�r.

Kanal�zasyon tem�zl�ğ� �le sadece �stenmeyen atıklar, borulardan arındırılmakla kalmaz aynı zamanda sızıntı
yapan hasarlı hatlarda tesp�t ed�lerek onarımı gerçekleşt�r�l�r. Bu şek�lde olası tıkanıklık problemler� de
engellenm�ş olur.

Ankara Kanal�zasyon Tem�zleme ve Kanal�zasyon Tıkanıklığı Önleme

Kanal�zasyon s�stemler�nde mülk sah�b�ne a�t bell� b�r kısım vardır. Bu kısımda b�r zarar oluşmasını
�stem�yorsanız, aşağıdak� faydalı b�lg�ler� �ncelemen�z� öner�r�z.

Ev sah�pler� �ç�n kanal�zasyon tıkanıklığı önleme �puçları:

Tuvalet ve lavabo g�derler�ne donmuş yağ dökmey�n.
Yemek artıklarının, g�der borularına sızmasını engelley�n.
Donmuş yağı çözdüğünü �dd�a eden deterjanları kullanarak, atık su s�stem�nde daha c�dd� hasarlara neden
olmayın.
Kanal�zasyon tem�zl�ğ�n� bel�rl� per�yotlarla mutlaka yaptırın.

İşletme sah�pler� �ç�n kanal�zasyon tıkanıklığı önleme �puçları:

Kanal�zasyon tıkanıklığı önleme amacında olanlar �ç�n en �y� yöntem tutuculardır. Çöpler�n kanal�zasyona
kaçmaması �ç�n tüm g�derlere uygun boyutta tutucu takın.
Donmuş yağ �şletmeler �ç�n de büyük b�r r�skt�r. Donmuş yağı, �şletme g�derler�ne dökmey�p çöpe atın.
Atık su s�stemler�ne zarar vereb�lecek toks�k k�myasalları lavabolarda yıkamayın veya drenaja dökmey�n.
Borulardak� aşınmadan kaynaklı su sızıntılarını önlemek �ç�n Ankara kanal�zasyon tem�zleme ve bakım
�şlemler�n� bel�rl� aralıklarla yaptırın.

Ankara Kanal�zasyon Bakım ve Tem�zleme H�zmetler�

Mal�yet� yüksek olab�lecek sorunlardan kaçınmak �stersen�z, Ankara kanal�zasyon bakım ve tem�zleme
h�zmetler�nden düzenl� olarak faydalanmalısınız. Özell�kle her 18 ayda b�r ev ve �ş yerler�ndek� kanal�zasyon
hatlarının tahl�ye ed�lmes� öner�lmekted�r. Bu süre ne kadar artarsa, kanal�zasyon s�stem�ndek� hasar olasılığı o
kadar artar.

Tem�zleme ve Bakım İşler�nde Kullanılan Araçlar

Kanal�zasyon hattının durumuna göre tem�zleme ve bakım �şler�nde kullanılan araçlar değ�şmekted�r. İşlem
sırasında hang� aracın kullanılacağına karar vermek �ç�n boruların b�leş�m� ve salım şekl�ne bakılır. Kanal�zasyon
tem�zleme �ç�n en çok terc�h ed�len araç �se v�danjördür. Bu araç sayes�nde borularda b�r�km�ş olan �norgan�k
malzemeler ve oluşan k�r, yağ, çamur g�b� depoz�tler g�der�l�r. Katı c�s�mler neden�yle ortaya çıkan tıkanıklıklarda
da, v�danjör oldukça başarılı b�r araçtır.



Kanal�zasyon Tem�zleme H�zmet� Kaç Saat Sürer?

Kanal�zasyon tem�zleme h�zmet� 1-2 saat kadar süreb�l�r. Özdoğan V�danjör olarak b�zler, kanal hatlarındak�
katı parçaların ve sıvıların arınmasını sağlamak �ç�n kal�tel� ve güven�l�r b�r h�zmet sunmaktayız. F�rmamızın
sağlamış olduğu tüm h�zmetler g�b� kanal açma h�zmet�nde de gereken önem ver�lmekted�r. Araçlarımız yasal
prosedürlere uygun olarak seç�lmekte ve düzenl� bakımlardan geçmekted�r. Personeller�m�z �se kullanılacak olan
araç ve tem�zl�k ürünler� hakkında eğ�t�m alarak göreve başlamaktadır. Bu nedenle kanal�zasyon tem�zleme
süres� �ç�n ek�pler�m�z�n en kısa zamanda sorunu çözeb�lecekler�n� garant� eder�z.

Ankara Kanal�zasyon Tem�zleme F�yatları

Ankara kanal�zasyon tem�zleme f�yatları; kanal�zasyon hatlarının ne tür b�r madde yüzünden tıkandığına,
tıkanıklığın ne kadar bölgede olduğuna ve �şlem esnasında hang� aracın kullanılacağına göre değ�şmekted�r.
F�rmamız, müşter�ler�ne olab�lecek en uygun f�yat �le eşs�z b�r h�zmet avantajı sunmaktadır. Ankara kanal�zasyon
tem�zl�ğ� ücretler� �ç�n f�rmamızı arayarak f�yat tekl�f� alab�l�rs�n�z.

Neden Ankara Kanal�zasyon Tem�zleme Öneml�d�r?

Kanal�zasyon tem�zl�ğ�n� uzun süre yaptırmamak bazı sorunlara yol açab�l�r. Tıkanıklıklar, taşan p�s su, kötü
kokular, onarım �ç�n tad�lat masrafları ve hatta sağlığı tehd�t ed�c� unsurlar en öneml� sorunlardır. Neden Ankara
kanal�zasyon tem�zleme öneml�d�r d�yenler �ç�n detaylıca açıklayalım.

P�s Su: Borularda b�r�ken çeş�tl� tortular ve katı c�s�mler, kanal�zasyon hattının tıkanmasına ya da kısmen
tıkanıklık yaşanmasına neden olur. Tahl�ye s�stem�n�n tıkanması sonucunda da, su ve atıklar lavabo, tuvalet,
küvet g�b� yerlerden ger� gelmeye başlar.
Kötü Koku: Tıkanma p�s, suyun uzun süre kanallarda durmasına neden olacağı �ç�n çürük yumurta g�b� kötü
b�r koku gelmeye başlar. Bu koku zaman artarak, dayanılmaz b�r hal alır.
Pahalı Tad�lat: Ger� gelen p�s su akışını durduramazsanız, zem�nde büyük hasar oluşab�l�r. Özell�kle
döşemelerde, süpürgel�k ve alçıpan kısımlarımda zarar görüleb�l�r. Hatta suyun ger� gelme hızı ş�ddetl�yse
veya uzun süre müdahale ed�lmem�şse, alt katlara kadar p�s su sızab�l�r. Bu taşmalar, tad�latlarda çok fazla
para harcamanıza sebep olab�l�r.
Sağlık Sorunları: Atık su çatlaklardan sızdığında küf, v�rüs ve bakter� problem�yle karşı karşıya
kalab�l�rs�n�z. Bu m�kroorgan�zmalar, �nsan atığından beslenerek hızla üremeye başlar. Hem �nsanlar, hem de
evde beslenen hayvanlar �ç�n üreyen bu m�kroorgan�zmalar oldukça zararlıdır. Enfeks�yon, solunum ve
bağırsak hastalıklılarına neden olab�l�r.

Ankara Kanal�zasyon Tem�zleme İşlemler� Hang� Aşamalardan Oluşur?

Ankara kanal�zasyon tem�zleme �şlemler�nde profesyonel araçlar kullanılır. Kanal�zasyon s�stem�ne el �le
müdahale etmek çok tehl�kel�d�r. Kanal�zasyon tem�zleme aracı sayes�nde yüksek basınçlı su ver�lerek,
s�stemdek� p�sl�kler g�der�l�r. Ayrıca boru duvarlarına yapışan donmuş yağ g�b� atıklar da, aracın ucuna takılan
aparat sayes�nde tem�zlen�r.

Per�yod�k Kanal�zasyon Tem�zleme H�zmet� Ned�r?

Kanal�zasyon hattındak� kalıntıların düzenl� olarak tem�zlenmes� ve s�stemde yaşanab�lecek tıkanma sorunlarının
engellenmes� �ç�n per�yod�k kanal�zasyon tem�zleme h�zmet�ne gerek duyulmaktadır. Bu h�zmet sayes�nde bel�rl�
zamanlarda kanal�zasyon boruları tem�zlenerek, s�stem�n güvenl� ve ver�ml� çalışması sağlanır.



Per�yod�k Bakımlar Neden Yapılmalıdır?

Kanal�zasyon sorunlarının büyük problemler çıkarmasına �z�n vermey�n. Per�yod�k kanal�zasyon bakımları �le
doğab�lecek hem sağlık, hem de madd� r�skler� önceden engelleyeb�l�rs�n�z. B�r sonrak� kanal�zasyon tem�zl�ğ�n�z�
planlamak �ç�n Özdoğan V�danjör �le �let�ş�me geç�n.

Per�yod�k Kanal�zasyon Tem�zleme Ücretler� Ne Kadar?

Per�yod�k kanal�zasyon tem�zleme ücretler� genell�kle daha uygundur. Çünkü planlı b�r çalışma �çer�r ve aynı
zaman aralıklarında bu h�zmet ver�l�r. Bu nedenle normal f�yat tar�fes� üzer�nden �nd�r�m sunulur. Özell�kle ac�l
kanal açma g�b� durumlardan çok daha uygun f�yata, per�yod�k kanal�zasyon tem�zleme h�zmet� alab�l�rs�n�z.

Yıllık Kanal�zasyon Tem�zleme ve Bakım Anlaşması

Hem paradan tasarruf etmek, hem de güvenle �şlem yaptırmak �st�yorsanız h�zmet alacağınız f�rma �le yıllık
kanal�zasyon tem�zleme ve bakım anlaşması yapab�l�rs�n�z. Bu sözleşme tes�satın hang� bölümünün bakımının
yapılacağını, kanal�zasyon sızıntısı olaylarında ac�l eylem gerekt�ren durumlarda neler yapılacağını ve sonrak�
bakımlarda ödemen�n ne kadar olacağını netleşt�r�r.

Özdoğan V�danjör, senel�k planlı çalışma h�zmet talep eden tüm müşter�ler� �le yıllık kanal�zasyon tem�zleme ve
bakım anlaşması yapmaktadır. Bu şek�lde güvenle daha uygun f�yatlara kanal�zasyon tem�zl�ğ�, denet�m� ve
bakımı yapılmasını sağlamaktadır.

Ankara Kanal�zasyon Tem�zleme H�zmet�nde Uzman F�rma

Özdoğan Grup, Ankara tem�zleme h�zmet�nde uzman b�r f�rmadır. Kanal�zasyon s�stem�n�n düzgün çalışmasını
sağlamak, tes�sat �çer�s�ndek� p�sl�kler� tem�zlemek ve zarar gören yerler�n onarımını gerçekleşt�rmek �ç�n tem�zl�k
�şlem�n� s�stemat�k b�r şek�lde yapmaktadır. Tem�zleme çalışmalarına g�r�şmeden önce gerekl� denet�mler�n
yapılması esastır.

Tıkanıklığın nerde olduğu tam bell� olmadığı durumlarda b�le müşter�ler�ne, kanal�zasyon görüntüleme c�hazları
sayes�nde nokta akışı yer tesp�t� yapma h�zmet� veren b�r f�rmadır. Bu c�hazlar, boru hatlarındak� kıvrımlarda ve
eğr�lerde gez�nme yeteneğ�ne sah�pt�r. Böylel�kle borularda �lerlerken görüntüler� alır ve b�lg�sayar s�stem�ne �let�r.
Kanal�zasyon hattı �ç�ndek� durumu doğru anal�z edeb�lmek �ç�n avantaj sağlar.

Ankara’da Kanal�zasyon Tem�zleme H�zmet� Sunduğumuz İlçeler

Özdoğan v�danjör kuruluşundan bu yana Ankara’dak� evlere ve �şyerler�ne kanal�zasyon tem�zleme h�zmet�
sağlamakta olup, altyapı sorunlarında bölgedek� en b�l�n�r h�zmet sağlayıcısı konumuna gelm�şt�r. Ş�rket�m�z�
kal�tel� h�zmet, ver�ml� çalışma, hızlı ve kalıcı çözüm �lkeler� üzer�ne �nşa ett�k. Bu doğrultuda Ankara’da müşter�
memnun�yet� odaklı çalışmalarımıza devam ed�yoruz.

Ankara’da kanal�zasyon tem�zleme h�zmet� sunduğumuz �lçeler şunlardır:

Altındağ
Polatlı
Yen�mahalle
Ayaş



Gölbaşı
Beypazarı
Çankaya
Çubuk
Et�mesgut
Keç�ören
Akyurt
Balâ
Çamlıdere
Haymana
Mamak
Kızılcahamam
Pursaklar
S�ncan
Şerefl�koçh�sar
Elmadağ
Kalec�k
Nallıhan
Kahramankazan
Güdül
Evren

Özetle Ankara Kanal�zasyon Tem�zleme Ned�r?

Ankara kanal�zasyon tem�zleme; bölgedek� kanal�zasyon s�stemler�nde b�r�ken atıkların tahl�ye ed�lmes�,
tıkanmaya sebep olan p�sl�kler�n vakumlanarak çıkarılması ve kanal borularına yapışan katı yağ g�b� sıvıların
tazy�kl� su �le yıkanarak boruların tem�zlenmes� �ç�n yapılan çalışmadır. Tıkanıklık �ç�n yapılan çalışmaya kanal
açma da den�lmekted�r.

Ankara kanal açma h�zmet� veya kanal�zasyon tem�zleme, bakım ve onarım �şlemler� �ç�n Özdoğan V�danjör’e
0 312 478 58 71 numarası aracılığıyla ulaşab�l�rs�n�z. Beklenmed�k ac�l durumlarda da, b�zler� herhang� b�r zaman
d�l�m�nde aramaktan çek�nmey�n. Kanal�zasyon sorunlarıyla �lg�l� çözemeyeceğ�m�z h�çb�r sorun yoktur. Altyapı �le
�lg�l� tüm problemler� etk�n b�r şek�lde çözeb�lmek �ç�n en yen� teknoloj�k araçları kullanıyoruz.

Ek�pler�m�z�n, �şyer� ve konut kanal�zasyon yapılarında oluşan tüm sorunları ver�ml� ve hızlı b�r şek�lde çözüme
ulaştıracağından em�n olab�l�rs�n�z. Ankara kanal�zasyon tem�zleme konusunda aklınıza takılan soruları
yöneltmek veya randevu talep etmek �ç�n de b�zlere ulaşab�l�rs�n�z…

https://www.ozdoganv�danjor.com.tr/h�zmet-bolgeler�/ankara-tr/ankara-kanal�zasyon-tem�zleme/
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