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B�lhassa büyükşeh�rlerde nüfusun artması �le kanal�zasyon ve logarlarda tıkanma sorunları g�derek arttı. Aşırı
yoğunluk sebeb� �le hadd�nden fazla kullanıma maruz kalan borular sık sık tıkanma sorunu �le karşı karşıya
kalıyor. Bu sorunlar b�r ok sebebe bağlı olab�l�r. Ama esas müh�m olan bu sorun �le nasıl başa çıkacağımızdır.

Tıkanan logarları açmanın en kolay ve kes�n çözümlü yöntem� b�r v�danjörden yardım almaktır. V�danjör �çer�nde
tıkanmayı sebep olan atıkları �k� şek�lde atar. Ya tazy�kl� su yardımıyla �ler� doğru püskürtür. Ya da vakum yardımı
�le �çer�s�nde bulunan atıkları çeker. Her �k� şek�lde de kısa süre �ç�nde açma �şlem�n� tamamlar. Logar Açma
�şlemler�n�z �ç�n Et�mesgut logar açma f�rması �le �let�ş�me geçeb�l�r ve profesyonel b�r ek�pten destek
alab�l�rs�n�z.

Et�mesgut Logar Açma Ned�r?

Logar; s�te, apartman g�b� toplu yerler�n kanal�zasyonları �le ana şeh�r kanal�zasyon hattının buluştuğu yerd�r.
Logar sayes�nde yeraltında b�r�ken suların yönler� değ�şt�r�l�r ve atıkların tem�zlenmes� sağlanır. Apartman ve
s�teler�n g�derler�n b�rleşt�ğ� bu noktaların tıkanma olasılığı oldukça yüksekt�r. Bu sebeple d�kkatl� olmak gerek�r.
Ve tıkanmanın önüne geçmek �ç�n gerekl� olan tedb�rler�n alınması gerek�r.

Tıkanmadan önce tıkanmanın önüne geçmek �ç�n tuvalet yahut g�derler�n �ç�ne suda er�mes� zor olan maddeler�n
atılmasına kaçınmak oldukça öneml�d�r. Ama alınan tedb�rlere rağmen tıkanmanın önüne geç�lemed�yse kameralı
tıkanıklık açma c�hazları �le tıkanıklığın yer� tesp�t ed�l�p açma �şlemler� yapılab�l�r. Et�mesgut logar açma f�rmamız
profesyonel ve tecrübel� tes�sat ustaları �le kısa sürede tıkanıklık açma �şlem�n� gerçekleşt�r�r.

Et�mesgut Logar Açma Tıkanıklığa Sebep Olan Başlıca Etkenler

Logar tıkanıklığına sebep olan b�rçok etken vardır. Bunlardan b�r�nc�s� şeh�rlerde yaşanan yoğunluktur. Şeh�rlerde
yaşanan aşırı yoğunluk sebeb� �le logarlar aşırı yoğun kullanıma maruz kalarak tıkanıklık oluşab�l�r. Ya da
g�derlere atılan suda er�yemeyen tuvalet kağıtları, bebek bez�, ped g�b� suda çözünemeyen maddeler kanallarda
tıkanıklığa sebep olab�l�r.

Bu maddeler g�der borusunda bekleme süres� arttıkça sertleşmeye başlar ve zamanla taş formunu alır. Ne kadar
çok beklerse Tıkanıklığı açmak da o kadar zorlaşır. Bu sebeple tıkanma bel�rt�s� gördüğünüz an Et�mesgut logar
açma f�rması tıkanıklık sorununu daha hızlı ortadan kaldırmanıza yardımcı olacaktır.

Et�mesgut Logar Açma Hava Olaylarının Etk�s�

Başka b�r tıkanma sebeb� de yoğun yağış sonucu meydana gelen tıkanıklardır. Aşırı yağmur ya da kar suyunun
Logar bacalarından �çer� dolması sonucu da tıkanıklık yaşanab�l�r. Veya borular yapım aşamasında yanlış yahut
eğ�ms�z yapılmış olab�l�r. Bu sorunların arasında en c�dd� olanıdır. Çünkü baştan tad�lat gerekt�reb�l�r.

Ded�ğ�m�z g�b� tıkanıklığın b�rçok sebeb� olab�l�r. Büyük sorun teşk�l eden bu tıkanıklık problemler�ne hızlı ve kes�n
çözüm bulmak �ç�n Et�mesgut logar açma f�rmamız �le �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z. F�rmamız yıllardır kazandığı tecrübe
ve kullandığı teknoloj�k aletler sayes�nde Logar açma �şlemler�n�z� kısa sürede halleder.

Et�mesgut Logar Açma Tıkanıklığı Nasıl Açılır?
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Günümüzün en büyük problemler�n�n başında gelen tıkanıklık açma �şlem� kend� başımıza yapab�leceğ�m�z b�r �ş
değ�ld�r. Bu �şlem �ç�n mutlaka uzman b�r ek�pten destek almamız gerek�r. Çünkü bu �ş tecrübe, uzmanlık ve
teknoloj�k ek�pman gerekt�r�r. Bunun �ç�n de b�r tıkanıklık açma f�rması �le �let�ş�m kurmamız gerek�r. Gelen ek�pler
�şe logar kapağının yer�n� tesp�t etmekle başlarlar. Logar kapağının yer� tesp�t ed�ld�kten sonra kameralı c�hazlar
logar kapağının �ç�nden salınarak tıkanıklığın meydana geld�ğ� yer bel�rlen�r.

Ardından v�danjör yardımı �le oluşan tıkanıklık g�der�l�r. Bu �şlem ya tazy�kl� suyla �terek ya da vakumla çekerek
yapılır. Et�mesgut logar açma f�rması teknoloj�k aletler� ve uzman tes�sat ustaları �le Logar açma �şlem�n�z� yapar.
Böylece kısa sürede bu stresl� dönem�n� atlatab�l�rs�n�z. Logar tıkanıklığı açma �şlemler� �ç�n hemen b�z�mle
�let�ş�me geç�n.

Et�mesgut Logar Açma Uygun F�yat

Logar açma �şlem� oldukça meşakkatl� ve zor b�r �şt�r. Ayrıca kullanılan kameralı c�hazlar, v�danjörler de oldukça
mal�yetl� malzemelerd�r. Bu sebeple bu �şlemler� yapan f�rmalar, fazla para taleb�nde bulunab�l�r. Ama b�z�m
f�rmamız bütün bunlara rağmen ücret� çok düşük tutmuştur. Et�mesgut Logar Açma f�rmamız tıkanıklık
problemler�n�ze en etk�l� ve kalıcı çözümler üreterek kusursuz b�r logar açma h�zmet� ver�yor. Kullandığı teknoloj�k
malzemeler ve uzman ustaları �le çalışmalarını sürdüren f�rmamız uygun f�yatı �le de müşter� memnun�yet�n�
hedefl�yor. S�z de uygun ve kusursuz b�r h�zmet �ç�n f�rmamız �le hemen �let�ş�me geç�n.
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