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Tıkanıklık küçük veya büyük olarak karşımıza çıkar. Ortak tek b�r nokta vardır o da tıkanıklıkların hayatı olumsuz
yönde etk�led�ğ�d�r. Özdoğan Grup olarak Ayaş tıkanıklık açma �şlemler�nde s�zlere çözüm yolu oluruz.
İşler�m�zde her zaman �ç�n son teknoloj� c�hazlar kullanırız. Uzman kadromuzla beraber �şlerde b�r aksama veya
herhang� b�r şek�lde yanlış açım yolu serg�leyerek s�zlere daha fazla masraf çıkartmayız.

Tıkanıklık olduğu bölgeye göre farklı açma �şlemler� gerçekleşt�r�l�r. Öneml� olan şey tıkanıklığın meydana geld�ğ�
sebeb� ve yer� bulab�lmekt�r. Yanlış yere müdahale ed�lmes� durumunda olduğundan daha kötü b�r duruma
düşeb�l�r. Ev veya �ş yer�nde oluşan tuvalet, p�maş, lavabo ve g�der tıkanıklık sorunlarınıza çözüm bulmak
�stersen�z b�zlerle �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.

Ayaş Tıkanıklık Açma �şlemler� İç�nde Kanal�zasyon Açma

Kanal�zasyon tıkanma olayı b�r ev veya �ş yer� g�b� yerlerde oldukça büyük sorunlara yol açar. Öncel�kle b�r
kanal�zasyon b�rçok sebepten kaynaklı olarak tıkanab�l�r. Örnekle atılan peçeteler, pedler�, saçlar veya en başta
yapılan döşemelerden kaynaklı olarak tıkanmalar meydana geleb�l�r. Tıkanma �şlem� esnasında en öneml� nokta
hızlı davranmaktır.

S�z�n bu duruma kes�nl�kle müdahale etmemen�z gerek�r. B�rdenb�re etrafı kötü kokular kaplamasıyla beraber
tıkanma �şlem�n� anlayab�l�rs�n�z. Ankara Ayaş tıkanıklık açma olarak, s�zlere bu konuda en hızlı ve güvenl�
h�zmet� ver�yoruz. Kanal�zasyon tıkanma durumlarında uzman ek�plerden mutlaka yararlanmanız gerek�r; aks�
takd�rde ev�n�z kullanılmayacak hale geleb�l�r. S�zler de b�z�mle �let�ş�me geçerek sorunlarınızdan kurtulab�l�rs�n�z.

Tıkanma �şlem�n�n farkına vardığınız andan �t�baren yapmanız gereken bazı şeyler vardır. İlk olarak tıkanıklık
sonrasında evde bulunan suların tamamı kes�lmel�d�r. Ardından ev�n�ze gelecek olan ek�b�m�z� beslerken g�dere
g�den h�çb�r yer� kullanmamalısınız. Eğer tıkanma �şlem�nden kend�n�z em�n olmak �stersen�z banyo lavabo veya
tuvalet�n�z� �nceleyeb�l�rs�n�z. Tıkanma durumlarında genel olarak sular yukarıda kalır.

Sürekl� olarak attığınız peçete g�b� maddeler tıkıyormuş g�b� h�sseders�n�z. Evde kend�n�z kanal�zasyon açma
�şlem�n� b�r pompa yardımı �le deneyeb�l�rs�n�z. Aynı zamanda karbonat da kanal�zasyon açma yöntemler�nde
etk�l� olab�l�r. S�zler bu tür uygulamalarla başarısız olab�l�r hatta durumu daha kötü b�r hale get�reb�l�rs�n�z. B�zlere
ulaşarak daha kolay b�r şek�lde çözüm yollarına ulaşab�l�rs�n�z. Ek�b�m�z alanında son derece uzman ve ağır
tıkanıklıklarda Ayaş tıkanıklık açma �le s�zlere yardımcı olur.

Ayaş Tıkanıklık Açma ve Kanal Tem�zleme

Ayaş tıkanıklık açma ve kanal tem�zleme g�b� pek çok h�zmet� s�zlere sunar. Kanal tem�zleme �şlem�ne b�rçok
sebepten kaynaklı olarak gerek duyulur. Bacalarda veya kanallarda oluşan k�rlenmeler veya yanlış kurulumlardan
kaynaklı olarak tem�zlenmed�ğ� takd�rde kullanılmaz hale gel�r.

F�rmamız tıkanıklık açma ve kanal tem�zleme �şlem�n� çeş�tl� v�danjör araçları �le gerçekleşt�r�r. V�danjörler
sayes�nde tıkanıklıkların olduğu bölge kolay b�r şek�lde tem�zlen�r. Tıkanıklık olan bölgen�n bulunması tem�zleme
�şlem�nde oldukça öneml�d�r. Yanlış yerlerde tem�zleme �şlem� sorunlarınıza çözüm yolu olmaz..

Logar tıkanıklıkları genel olarak kalabalık yaşam alanlarında meydana gel�r. İnsanların yerlere attığı çöplerden
kaynaklı olarak doğal afetlerle b�rl�kte bu tıkanıklıklar oluşur. Tıkanıklık esnasında bel�rg�n b�r koku tüm çevrey�
sarar hale gel�r. S�zler bu kokulara maruz kalmamak �ç�n Ayaş tıkanıklık açma �şlem�m�zden faydalanab�l�rs�n�z.
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Herhang� b�r şek�lde d�rekt müdahale ed�lmed�ğ� takd�rde logarlar, açık alanda bulundukları �ç�n kazalara yol
açab�l�r. Genel olarak yağmurdan meydana geld�ğ� �ç�n bu tıkanıklıklar yollarda kayganlaştırıcı etk�ye sah�pt�r.
Yoldan gecen her araba veya her �nsan ölüm tehl�kes� �le karşı karşıya geleb�l�r. Bu yüzden tıkanıklık durumunda
hemen uzman ek�pler�m�zle �let�ş�me geçmel�s�n�z.

Ek�pler�m�z bölgeye gelerek son teknoloj� yer bulma c�hazları ve çeş�tl� v�danjör araçlarıyla tıkanıklığın meydana
geld�ğ� bölgey� tesp�t eder. Çözümler her zaman �ç�n aynı değ�ld�r.

Farklı bölgelerde olan tıkanıklıklarda her zaman �ç�n farklı yöntemler kullanılır. Yanlış yer �ç�n çözüm yolu
kullanımı logarın daha da tıkanmasına sebep olab�l�r. Logar �çer�s�ndek� tıkanıklık bulunduktan sonra, b�r madde
varsa madden�n dışarı çıkartılması gerek�r, eğer b�r madde yok �se gereken farklı çözümler �le b�rl�kte tıkanıklık
açma �şlemler� gerçekleşt�r�l�r.
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