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Özdoğan V�danjör, Ankara tuvalet tıkanıklığı açma ve drenajın tekrardan ver�ml� b�r şek�lde çalışmasını
sağlamak �ç�n 7/24 h�zmet�n�zded�r. Bu sayfada tuvalet tıkanmalarının nedenler�ne, tıkanıklık açma ücretler�ne,
�şlem sırasında kullanılacak araçlara ve �şlem süres� g�b� merak ed�len sorulara yer verd�k. Bu yazı genel
b�lg�lend�rme n�tel�ğ�nde olduğu �ç�n tuvalet sorunlarıyla �lg�l� herhang� b�r problemler�n�z olduğunuzda b�zler�
arayarak özel yanıtlar alab�l�rs�n�z.

Ankara Tuvalet Tıkanıklığı Açma ve Tuvalet Tıkanıklığı Önleme

Tıkanan b�r tuvalet her şey� etk�ler. Bazen ne yaparsanız yapın bas�t yöntemlerle bu tıkanıklık g�der�lmez. Yardım
almak �ç�n Ankara tuvalet tıkanıklığı açma h�zmet� veren uzmanları aramak zorunda kalırsınız. Aramayı ne kadar
gec�kt�r�rsen�z, o kadar zamandan ve paradan kayıp yaşayab�l�rs�n�z. Çünkü tıkanıklık kısm� �se su akışı düşük
olur ancak tam tıkanma söz konusu �se p�s su h�ç g�tmeyeceğ� g�b� ger� gelme yaparak zem�ne akar.

Bu nedenle tuvaletlerde sorun olduğunda, mümkün olduğunca hızlı onarmak öneml�d�r. Ayrıca tuvalet tıkanıklığı
önleme �ç�n kullanıcıların bazı hususlara d�kkat etmes� gerekl�d�r. Örneğ�n;

Tem�zleme mend�ller� ve tuvalet kağıtları g�b� kağıt havlu ürünler�n�n tuvalete atılmaması gerek�r.
G�der borularının kırılma, aşınma, çatlama ve yıpranma olasılıklarına karşı düzenl� aralıklarla kontrol
ett�r�lmes� öneml�d�r.
Su kullanımının azaltılması �ç�n düşük akışlı tuvaletler �nşa ed�lmekted�r. Ancak bu tuvaletler c�dd�
tıkanmalara neden oldukları �ç�n terc�h ed�lmemel�d�r.

Tuvalet Tıkanmalarının Nedenler� Nelerd�r?

Tuvalet tıkanmaları, �nşaat sürec�nde yanlış b�r boru bağlantısı olmadıysa genell�kle kullanıcılardan kaynaklı
sorunlardır. Özell�kle s�fonu çekt�ğ�nde tuvalete atılan tüm p�sl�kler�n anında g�tt�ğ�n� düşünün kullanıcı sayısı
oldukça fazladır. Bazen çocuklar, bazen de yet�şk�nler t�p�k olarak tuvalet tıkanmalarına neden olab�lecek
uygulamalarda bulunmaktadır. Oysa tuvalet g�derler�, kabul ed�leb�l�r m�ktarda atığı kanal�zasyona göndermekle
görevl�d�r.

Tuvalet tıkanmalarının nedenler� arasında şunları sıralayab�l�r�z:

Yabancı Objeler: Bazen çocuğunuz oyuncağını tuvalete atmış olab�l�r. Haber�n�z olmadan tuvalete düşen bu
yabancı objeler tıkanıklığa neden olacaktır. Ek olarak, yet�şk�nler�nde en sık yaptığı hata tuvaletlere yoğun
b�r şek�lde saç atmaktır.
Sert Su: Yüksek m�neral �çer�ğ�ne sah�p sert sular, g�der borularının hasar almasına neden olab�l�r. Çünkü
sert su �çer�s�ndek� m�nerallerde k�reçlenme görülür. Zamanla bu k�reçler, çözünmes� zor b�r madde hal�ne
dönüşeb�l�r. Bu durum, atıkların borulardan geçememes� ve tuvalet�n tıkanmasıyla son bulab�l�r.
Kağıt Ürünler: Bu grupta tuvalet kağıtlarından tutun da, kadın pedler�ne kadar aklınıza geleb�lecek tüm
kağıt ürünler yer almaktadır. Hatta öyle k�, ustalar tuvalet tıkanmalarının nedenler�n� anal�z ederken pamuk
toplarına b�le rastlayab�lmekted�r.
Sıhh� Tes�sat Havalandırmaları: B�r tuvalettek� p�s su ve atıkları, kanal�zasyona göndermek �ç�n sadece
tahl�ye boruları görevl� değ�ld�r. Bu �şlem aynı zamanda havalandırma borularını da �lg�lend�r�r. Havalandırma
borularında b�r tıkanıklık olması, kanal�zasyon gazlarının güvenl� b�r şek�lde salınmamasına ve tahl�ye
borularında basınç b�r�kmes�ne neden olacaktır. Bu da tuvalet tıkanmalarının yaygın sebepler�nden b�r�d�r.



Del�nm�ş Kanal�zasyon Hatları: Kanal�zasyon hatları yer�n altında olduğu �ç�n don ve kar g�b� doğa
olaylarından �y� korunur. Fakat hattını deleb�lecek ağaç kökler�ne ve heyelan g�b� sarsıntılara karşı
savunmasızdır. Bu sebeplerden ötürü kanal�zasyon hatları den�l�rse, kanal�zasyon s�stem�ne çıkış daralır ve
açılan del�klerden s�steme p�sl�k, taş ve çamur g�b� kalıntılar g�reb�l�r. Bu durumda, ev ve �şyerler�nde
tuvaletler�n tıkanmasına neden olab�l�r.

Tuvalet Tıkanıklığı Açma İşler�nde Kullanılan Araçlar

Tuvalet tıkanıklığı sorunlarında, başarılı olmanın sırrı teknoloj�k araçlarla bu �şlem� yapan b�r f�rmadan h�zmet
almaktır. Tuvalet açıcıları ve pompalar g�b� esk� yöntemlerle tıkanıklık açılmaya çalışıldığında hem uzun vadede
başarısız sonuçlar alınır, hem de sıhh� tes�sattak� materyallere zarar ver�leb�l�r.

F�rmamız tarafından tuvalet tıkanıklığı açma �şler�nde kullanılan araçlar; kameralar ve robot c�hazlardır.
Tıkanıklığın nerede ve neden olduğunu �ncelemek �ç�n kameralardan yararlanırız. Bu şek�lde kırma �şlem�
uygulamadan, tam olarak neren�n tıkalı olduğunu anında görüntüler�z. Robot c�hazlar sayes�nde de, �ster boruları
tıkayan kağıt ürünler olsun �ster sert yabancı c�s�mler olsun heps�n�n s�stemden uzaklaştırılmasını sağlarız.

Tuvalet Tıkanıklığı Açma H�zmet� Kaç Saat Sürer?

Tuvalet kağıdı g�b� b�l�nd�k malzemeler tuvalet�n�z� tıkarsa, sorunun çözülmes� �ç�n 1 saat b�le yeterl� olab�l�r. Ancak
del�nm�ş kanal�zasyon hatları ve tıkanmış sıhh� tes�sat havalandırmaları g�b� sebeplerden dolayı problem
yaşanıyorsa, tuvalet tıkanıklığı açma h�zmet� 5-6 saat kadar uzun süreb�l�r.

Bu konuda müşter�ler�m�zden şunları duyuyoruz: Tuvalet� hemen açmak �ç�n çamaşır suyu �şe yarar mı? S�rke
veya karbonat tuvalet tıkanmasını açar mı? Marketten satın aldığım tuvalet açıcı ve sıcak su tıkanıklığı hemen
g�der�r m�?

Bu yöntemler s�z�n �ç�n ac�l çözüm olmayacağı g�b� tuvalettek� g�der borularının çatlamasına neden olarak s�zler�
daha kötü b�r duruma sokab�l�r. Tıkanıklığa sebep olan atıkların parçalanarak ac�len s�stemden uzaklaştırılması
�ç�n 7/24 b�zlere ulaşab�l�rs�n�z. Bu şek�lde mümkün olduğunca kısa sürelerde tuvalet tıkanmalarını açarak, s�zler�
bu sorunlardan kurtarab�l�r�z.

Ankara Tuvalet Tıkanıklığı Açma F�yatları

Ankara tuvalet tıkanıklığı açma f�yatları şu etkenlere bağlı olarak değ�ş�kl�k göster�r:

Tıkanmanın neden� ned�r ve açmak �ç�n hang� araçlar kullanılacak?
Tıkanmayı g�dereb�lmek �ç�n ne kadar süre harcanacak?
İşç�l�k mal�yet� ne kadar tutacak?

Bu soruların yanıtları, Ankara tuvalet tıkanıklığı açma f�yatını hesaplayab�lmek �ç�n öneml�d�r. Ayrıca tıkanıklık
borularda çatlak oluşmasına neden olduysa, s�ze değ�ş�m ve onarım �ç�n de masraf çıkacaktır. Net b�r f�yat
bel�rteb�lmem�z� �stersen�z, b�zler� arayarak sorununuzu anlatab�l�rs�n�z.

Neden Ankara Tuvalet Tıkanıklığı Açma İşlem� Öneml�d�r?

Tuvalet tıkanıklığı küçük b�r sorundan çok daha fazlasına neden olab�l�r. Bunlardan �lk� tuvalet taşmasıdır. Çeş�tl�
sıvı maddeler kullanarak, tıkanan tuvalet� açtığınızı sanırsınız ve kısm� b�r açılma olması dah� s�z�n yeterl� olab�l�r.



Ancak tıkanıklığın sebeb� atık veya başka b�r şey olab�l�r. S�z bu sebeb� ortadan kaldırmadıkça g�der tamamen
açılmayacak ve tuvalet taşmasına neden olacaktır. Böyle b�r durumda alanı ve p�s suyun dokunduğu her şey�
dezenfekte etmen�z gerekeceğ� �ç�n s�ze daha fazla �ş çıkar.

İk�nc� öneml� konu bakter�lerd�r. Atık suları, bakter�ler tarafından k�rlen�r. Bu s�ze sadece �ğrenç gelmekle kalmaz,
aynı zamanda sağlığınızı tehd�t eden unsurları da beraber�nde get�r�r. Son olarak eğer ev�n�zde veya �şyer�n�zde,
�k�nc� b�r tuvalet yoksa tıkanıklık sebeb�yle tuvalet�n�z kullanılmaz hale gel�r. Bu durumda Ankara tuvalet tıkanıklığı
açma h�zmet� almak �ç�n hemen b�z�mle �let�ş�me geçmel�s�n�z. Ek�pler�m�z gerekl� çalışmaları yaparak tıkanıklığı
g�derecek ve en kısa sürede esk� düzene kavuşmuş olacaksınız.

Ankara Tuvalet Tıkanıklığı Açma İşlemler� Hang� Aşamalardan Oluşur?

Ankara tuvalet tıkanıklığı açma �şlemler�nde �lk aşama sorunun teşh�s�d�r. Kameralı c�hazlarımızı, tuvalet g�der�
�çer�s�nde �lerleterek sorunun nerede olduğunu öğren�r�z. Durum bell� olduktan sonra ek�p arkadaşlarımızın
sorunu değerlend�r�r. Tıkanıklık uzak b�r yerde �se yapılması gerekenlere karar ver�l�r. Veya tıkanıklık boru hattı
boyunca devam ed�yorsa kullanılması gereken c�hazlar tedar�k ed�l�r. Böylel�kle �lk seferde, en doğru şek�lde
tıkanma problem� ortadan kaldırılır.

Per�yod�k Bakımlar Neden Yapılmalıdır?

B�r alandak� tes�sat s�stemler�n�n, düzenl� olarak bakımının yaptırılması elbette öneml�d�r. Fakat sürekl� bakım
gerekt�ren, b�r sorun var mı yok mu düzenl� aralıklarla kontrol ed�lmes� gereken en kr�t�k s�stem tuvalet g�derler�d�r.
Çünkü tıkanan b�r tuvalet, hem g�derler�n �şlev�n� yer�ne get�rememes�ne sebep olur hem de s�n�r bozucu sonuçlar
doğurab�l�r.

Per�yod�k Bakım Ücretler� Ne Kadar?

Tuvalet g�derler� �ç�n per�yod�k bakım ücretler�m�z çok uygundur. Sürekl� gerçekleşt�r�len kontroller sayes�nde
büyük tıkanmalara engel olab�l�rs�n�z. Ayrıca bu kontroller, değ�şt�r�lmes� ya da onarılması gereken g�der
borularını da tesp�t etmek �ç�n öneml�d�r. Örneğ�n düşük akışlı tuvaletler�n, çatlak ve sızıntıya sebep olan hasarlı
boruların, esk� ve ver�ms�z tuvaletler�n değ�şt�r�lmes� gerekeb�l�r. Per�yod�k bakımlarda tüm bunların kontroller�
yapılarak, büyük tes�sat harcamalarından tasarruf etmen�z sağlanır.

Ankara Tuvalet Tıkanıklığı Açma H�zmet�nde Uzman F�rma

C�dd� şek�lde tıkanma yaşanması, �şyer� ve evdek� tüm rut�n çalışmaları kes�nt�ye uğratab�l�r. Tıkanıklığı g�dermek
�ç�n profesyonel b�r tes�satçıya �ht�yacınız olacaktır. Ankara tuvalet tıkanıklığı açma �şlem� �ç�n en güven�l�r ve en
kolay yol Özdoğan V�danjör’ü aramaktır. F�rmamız uygun f�yata, kısa sürede en kötü tıkanıkları b�le g�dermekte
uzman b�r f�rmadır. Şayet profesyonelden yardım alma yaklaşımdan uzaksanız ve tuvalet tıkanmalarını kend�n�z
çözmeye çalışırsanız, zannett�ğ�n�zden çok daha büyük problemlerle karşılaşab�l�rs�n�z.

Özetle Ankara Tuvalet Tıkanıklığı Açma Ned�r?

Özetle Ankara tuvalet tıkanıklığı açma �şlem�, tuvalet g�derler�ndek� atıkların d�rekt ya da parçalanarak çıkarılması
ve p�s su g�der� borularının açılması �ç�n yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Özdoğan V�danjör tuvalet tıkanıklığı
açma araçları �le �natçı tıkanmalarda b�le üstün başarı serg�lemekted�r. Bu konuda f�rmamıza uygun f�yata kal�tel�
h�zmet vereceğ� �ç�n gönül rahatlığıyla güveneb�l�rs�n�z.
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