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Çağımızın en kötü sorunlarından b�r� olan kanal tıkanıklığı her an karşı karşıya kalab�leceğ�m�z b�r sorundur.
Özell�kle büyük şeh�rlerde bu tarz sorunlara daha çok rastlanır. Böyle b�r sorun �le karşılaştığımız zaman
yapacağımız en mantıklı ve bas�t hareket, uzman b�r�ler�nden yardım almak olacaktır. Logar tıkanıklığı açma
�şlem�ne tıkanıklığın merkez�n� tesp�t ederek başlanır. Tıkanıklığın yer�n� tesp�t ett�kten sonra açma �şlem�ne
başlanır. Ardından kanal tem�zleme �şlem� yapılır.

Elmadağ Logar Açma f�rması �le �let�ş�me geçerek tıkanıklık sorununa en �deal çözümü bulmuş olursunuz.
Tıkanma sorunları oldukça meşakkatl� ve stresl� b�r sorundur. Bu sorunun uzamasını h�çb�r�m�z �stemey�z. Bu
sebeple b�r an evvel halletmek �ster�z. F�rmamız profesyonel ustaları ve teknoloj�k c�hazları �le kısa sürede kanal
tem�zleme �şlem�n�z� kökten hallederek s�z� bu sorundan tamamen kurtarır.

Elmadağ Logar Açma Ned�r?

Logar, yeraltında b�r�ken atık suların yönler�n� değ�şt�rmek ve tem�zlemek �ç�n yeraltına yapılan b�r bacadır. Logar
kapağı �sm� ver�len g�r�şler sayes�nde logar �ç�ndek� borulara ulaşıp tem�zleme yahut tıkanıklık açma �şlem� yapılır.
Elmadağ logar açma �şlem� �k� şek�lde yapılab�l�r. Ya v�danjör �le tazy�kl� su püskürtülerek tıkanıklığın açılması
sağlanır. Ya da bacanın �ç�ndek� atıklar vakumla çek�lerek açılır.

Logarlar genelde, lokal kanal�zasyon şebekes�n�n ana kanal�zasyon hattına bağlandığı yerlerde bulunur. Logar
tıkanıklıkları en çok apartman kanal�zasyonlarının b�rleşme noktalarında meydan gel�r. Bu Tıkanıklığı açmak �ç�n
mutlaka V�danjör yardımı almanız gerek�r. Elmadağ logar açma olarak rögar açma �şlem�nde s�zlere son derece
profesyonel b�r h�zmet sunuyoruz. Kal�tel� ve profesyonel b�r h�zmet almak �stersen�z hemen çağrı merkez�m�z�
arayarak b�z�mle �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.

Elmadağ Logar Açma H�zmet�nde Logar Neden Tıkanır?

Logar tıkanıklığı ded�ğ�m�z şey, aslında kanal�zasyon borusunun tıkanmasıdır. Bu borular farklı etkenlerden ötürü
tıkanab�l�rler. Bu sebeplerden başlıca sıralayacak olursak en başta yapım esnasında yapılan hatalar gel�r.
Kanal�zasyon boruları yamuk yahut eğ�ms�z yapıldığı zaman, bu borularda tıkanıklık sık sık karşımıza çıkab�l�r.
Kanal�zasyon tıkanmasının b�r başka sebeb� de nüfus yoğunluğudur. Aşırı yükleme yapılan borularda b�r müddet
sonra bu tarz sorunlar baş göstereb�l�r. Yahut atılan çöpler, ağaç yaprakları veya aşırı yağış da tıkanıklığı yol
açan etkenlerdend�r.

B�r başka tıkanıklık sebeb� �se g�derlere atılan büyük ve g�tmes� zor maddelerd�r. Bez, ped, suda er�meyen peçete
g�b� maddeler tuvalet�n �ç�ne atıldığı zaman, g�der borularında b�r�kerek taş formunu alır. Bu tarz problemler �le
karşılaşmamak �ç�n tuvalet g�derler�ne büyük maddeler atmaktan kaçınmak gerek�r. Elmadağ logar açma f�rması
tıkanan kanal�zasyon borularını esk�s�nden daha �y� hale get�r�l�r. Kısa sürede borularınız açılarak tıkanıklık
problem� ortadan kaldırılır.

Elmadağ Logar Açma İşlem� Nasıl Yapılır?

Logar açma �şlem�ne başlamadan önce logar kapağının yer�n� tesp�t etmek gerek�r. Çünkü artık günümüzde çoğu
b�nanın logar kapağını kolaylıkla bulmak mümkün değ�ld�r. Çoğu kapaklar zem�n altlarında kaldığından ona
ulaşmak b�raz zaman alab�l�r. Logar kapağı bulunduktan sonra tıkanıklık açma �şlem�ne başlanır. Esk�den
tıkanıklık açma �şlem� yapmak �ç�n, bölgede kırma dökme yapılıyordu. Ama artık gel�şen teknoloj� sayes�nde h�ç
kırma �şlem� yapmaksızın Tıkanıklığı açmak mümkün. Tes�sat tıkanıklıkları �ç�n özel olarak gel�şt�r�lm�ş kameralı
c�hazlar sayes�nde herhang� b�r kırma �şlem�ne gerek kalmadan tıkanıklık açma �şlem�n�z halled�l�r. Şöyle k�;
Kameralı robot c�haz logar bacasının �ç�ne salınarak tıkanıklık yer� tesp�t ed�l�r. Tesp�t etme �şlem� yapıldıktan

https://www.ozdoganvidanjor.com.tr/tikaniklik-acma-hizmetleri/


sonra teknoloj�k c�hazlar yardımı �le herhang� b�r kırma �şlem� yapılmaksızın oluşan tıkanıklık açılır. Böylece
�şlem�n�z kısa sürede tamamlanır. Elmadağ logar açma f�rması olarak profesyonel ustalarımız ve kal�tel�
ek�pmanlarımız �le tıkanıklık açma �şlemler�n� kısa sürede halleder�z.

Elmadağ Logar Açma H�zmet�nde Hızlı Serv�s

Tıkanıklık sorunu �le karşılaştığımız zaman b�r an evvel bu problem�n ortadan kalkmasını �ster�z. Ama maalesef
�let�ş�m kurduğumuz f�rmalar bazen gelme konusunda b�raz yavaş davranab�l�rler. Oldukça can sıkıcı olan bu
durum �le karşı karşıya kalmamak �ç�n b�z�mle �let�ş�me geç�n. Elmadağ logar açma f�rması olarak, b�z�mle �rt�bata
geçt�ğ�n�z anda harekete geçerek hemen tıkanıklık açma �şlem�ne başlarız. Profesyonel usta ve teknoloj�k
aletler�m�zle kısa sürede tıkanıklık sorununuzu ortadan kaldırarak bu sorundan hemen kurtulmanıza yardımcı
oluruz. S�z de hem hızlı hem de profesyonel b�r ek�pten yardım almak �st�yorsanız hemen b�z�mle �let�ş�me geç�n.
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