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Atık suların d�rekt olarak toplandığı yere kanal�zasyon den�r. Mutfak, lavabo ve banyo g�derler�n�n d�rekt olarak
bağlandığı p�s su g�derler� kanal�zasyon olarak adlandırılır. Kanal s�stem� �le p�s su alanlarının toplandığı alanların
kapalı olması gerek�r. İnsan sağlığı �ç�n tehl�kel� olan bu atıkların m�krop, v�rüs ve bakter� üretmemes�ne karşılık
kapalı alanlarda muhafaza ed�lmes� gerek�r. Yer�n altında toplanan bu atıklar tem�z su tes�satları �le
karıştırılmalıdır.

Tem�z su tes�satları �le karıştığı zaman �nsan sağlığını tehd�t edeb�lecek hastalıklar ve v�rüsler meydana get�r�r. Bu
yüzden doğru b�r şek�lde kanal�zasyon s�stemler�nde toplanmaları gerek�r. Bazı durumlarda kanal�zasyon
s�stemler� tıkanır. Bu durumda Elmadağ kanal�zasyon açma f�rmamızdan yardım alab�l�rs�n�z.

Elmadağ Kanal�zasyon Açma Kanal�zasyon Tıkanıklığı Neden Olur?

Mutfak, lavabo banyo g�derler�n�n d�rekt olarak bağlandığı kanal�zasyon s�stemler�ne p�s atıklar kanal s�stemler�
sayes�nde taşınır. Kanal�zasyon h�zmet�n�n sağlıklı b�r şek�lde çalışab�lmes� �ç�n kanal�zasyon borularına
atılmaması gereken ürünler vardır. Atılmaması gereken ürünler; ıslak mend�l, kâğıt havlu, bez parçaları, kozmet�k
ürünler�, kes�nl�kle ve kes�nl�kle kanal�zasyon g�derler�ne atılmamalıdır. Bu ürünler kanal�zasyon borularında
tıkanarak tıkanıklığa sebep olur.

Tıkanma sebeb� bu ürünler�n suda çözünmemes�d�r. Zamanla boruların �ç�nde kalıplaşarak p�s atık suyun
g�tmes�n� engeller ve p�s atık sular zamanla banyo ve mutfaklarda ger� teperek h�ç de hoş olmayan görüntüler
meydana get�r�r. Atık sular mutfak, lavabo ve banyolarda çıkarak, p�s su taşmalarına sebep olur. Kanal�zasyon
tıkanmalarında Elmadağ kanal�zasyon açma f�rmamızdan h�zmet alarak her türlü kanal�zasyon sorununu
g�dereb�l�rs�n�z.

Elmadağ Kanal�zasyon Açma Kanal�zasyon ve P�s Su Tes�satı

P�s su tes�satının toplanma alanları olarak adlandırılan kanal�zasyon s�stemler� p�s su tes�satı �le yaşam
alanlarına döşen�r. Bütün yaşam alanlarında döşel� olan kanal�zasyon s�stemler�, p�s su boru hattı �le
kanal�zasyona bağlanarak p�s suların bu alanda toplanması sağlanır. Yaşam alanlarında tem�zl�ğe önem
ver�lmes� gerekt�ğ� �ç�n günlük hayatta su kullanımı sağlanır. Kullanılan sular, p�s su tes�satı sayes�nde
kanal�zasyona taşınır. P�s su tes�satı �le tem�z su tes�satı b�rb�r�ne kes�nl�kle ve kes�nl�kle karıştırılmamalıdır.

Eğer p�s su tes�satı �le tem�z su tes�satı b�rb�r� �le karışırsa �nsan sağlığını tehd�t eden hastalıklar ortaya çıkab�l�r.
Kanal�zasyon s�stemler�n�n sağlıklı b�r şek�lde çalışab�lmes� �ç�n p�s su tes�satlarının düzenl� ve mey�ll� b�r şek�lde
kurulması gerek�r. Eğer düzenl� b�r şek�lde kurulmaz �se kanal�zasyon tıkanıklığı sorunu meydana gel�r.
Kanal�zasyon tıkanıklığında alanında uzman f�rmalardan yardım almanız gerek�r. Elmadağ kanal�zasyon açma
f�rmamızdan yardım alab�l�rs�n�z.

Elmadağ Kanal�zasyon Açma V�danjör Ned�r?

Kanal�zasyon s�stemler�nde ve fossept�k kuyuların tıkanması sonucunda p�s atık suların çekmes�n� sağlayan
araçlara v�danjör den�r. Elmadağ kanal�zasyon h�zmet� veren f�rmamız sayes�nde gönül rahatlığı �le bu h�zmet�
alab�l�rs�n�z. V�danjör h�zmet� alanında uzman ve güven�l�r ek�plerle b�rl�kte bu h�zmet ver�lmekted�r. Alanında
uzman olan f�rma teknoloj�n�n �lerlemes� �le b�rl�kte bu konulara ve sıkıntılara kolaylık sağlamak �ç�n v�danjör
h�zmet� vermekted�r. Kanal�zasyon tıkanıklığında da kullanılan bu araç sayes�nde tıkanıklık sorunları g�der�l�r.
Gönül rahatlığı �le Elmadağ kanal�zasyon açma h�zmet� ve v�danjör h�zmet�nden yararlanab�l�rs�n�z.



Elmadağ Kanal�zasyon Açma Robot ve Kamera S�stem� �le Kanal�zasyon Açma

Kanal�zasyon tıkanıklıkları h�ç de hoş olmayan görüntülere sebeb�yet vermekted�r. Mutfak, banyo ve lavabolarda
ger� taşarak v�rüs ve bakter�ler� sebeb�yet ver�r. Bu sorunların hızlı ve güven�l�r b�r şek�lde b�r an önce halled�lmes�
gerek�r. Bu sorunlar halled�ld�kten sonra bu sorunlarla tekrar karşılaşmamak �ç�n tedb�r ve önlemler alınması
gerek�r.

K�ş�den kaynaklı olan sorunlarda kanal�zasyona atılmaması gereken ürünler kes�nl�kle g�derlere atılmamalıdır.
Elmadağ kanal�zasyon açma f�rmamız alanında uzman teknoloj�k c�hazlarla ve ek�plerle bu h�zmet� vermekted�r.
Kamera ve robot s�stem� sayes�nde kanal�zasyon g�derler�ne tıkanan ürünler� tesp�t eden f�rmamız sorun odaklı
çalışarak sorunu en hızlı şek�lde çözmekted�r. Kamera s�stem� sayes�nde etrafta ve tes�satta herhang� b�r kırılma
veya dökülme yapılmaz.

Elmadağ Kanal�zasyon Açma H�zmet� F�yatları

Kanal�zasyon tıkanıklığı açma �şlem� oldukça mal�yetl� ve zahmetl�d�r. Kanal�zasyon açma sorununda alanında
uzman olan f�rmalar tarafından yardım almanız gerek�r. Elmadağ kanal�zasyon açma h�zmet� veren f�rmamız
sayes�nde logar ve g�derler�n kapakları açılarak kanal�zasyon açma h�zmet� gerçekleşt�r�l�r. Bu sayede hızlı ve
kolay b�r şek�lde sorun ortadan kalkar. B�rçok f�rma bu konuda h�zmet ver�r. Fakat Elmadağ kanal�zasyon açma
f�rmamız %100 uygun f�yat kal�tes� �le bu h�zmet� vermekted�r.
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