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Fosept�k kuyuları, genel olarak kanal�zasyon hatlarının olmadığı yerlerde yapılmaktadır. Bu yerler atık suların
b�r�kt�ğ� alanlardır. Betondan, plast�kten veya dem�rden b�r kuyu yapılmaktadır. Bu alanlarda zamanla b�r�ken atık
sular �le gelen maddeler tıkanmalara yol açar. Hal böyle �ken kötü koku, tıkanıklık ve �şley�ş� açısından, bel�rl�
dönemlerde fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� yapılmaktadır.

Fosept�k Kuyusu N�ç�n Yapılır?

Fosept�k kuyusu kanal�zasyon aracılığıyla gelen kötü kokuları önleyen b�r yapıdır. Özell�kle alt yapı olmayan
alanlarda sıklıkla bu tarz kuyular terc�h ed�lmekted�r. Özell�kle kanal�zasyon hattının �y� döşenmemes�, eğ�m�n�n
doğru yapılmaması veya kot g�b� durumlarda fosept�k kuyusu yapılmaktadır.

Fosept�k Kuyusunun Su Sızdırması;

Fosept�k kuyusunun su sızdırması son derece rahatsız ed�c� b�r durumdur. fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� �ç�n, f�rmamız
tarafından destek talep edeb�l�rs�n�z. F�rmamız s�zler �ç�n özel, güvenl� ve hızlı fosept�k kuyusu tem�zl�ğ�
yapmaktadır. Öncel�kle bu �şlem �ç�n v�danjör get�r�l�r. V�danjör �le fosept�k kuyusunun ara bölümü ve �ç bölümü
tem�zlen�r. Sonrasında �se bolca su �le bu çukur yıkanır. V�danjör �le yıkanılan alan vakumlanarak tekrar
tem�zlen�r. Tem�zleme �şlem�nden sonra, k�ş�ler g�derler�n� kolay b�r şek�lde kullanab�l�rler.

Uzman f�rmamız s�zler �ç�n yüzde yüz güvenl�kl� �şler yapmaktadır. Fosept�k kuyularında kırık, çatlak veya
deforme olan bölge onarılarak esk� hal�ne get�r�lmekted�r. Bazı durumlarda kuyunun �ç� tamamen onarılır. Onarma
�şlem� sonrasında, su sızdırması d�rekt olarak kes�l�r ve k�ş�ler güvenl� b�r şek�lde fosept�k kuyularını kullanab�l�rler.

Fosept�k Kuyusu Nasıl Boşaltılır?

fosept�k Kuyuları Neden Boşaltılır

Bunun �ç�n öncel�kle kuyunun boyutuna göre v�danjör get�r�lmekted�r. Tem�zlenecek olan fosept�k kuyusuna
mak�ne yaklaştırılır.



Sonrasında �se kuyunun �çer�s�ne vakum alet� yollanır. Vakum alet�, �çer�s�nde bulunan bütün k�r� çeker. fosept�k
kuyusu tem�zl�ğ� kes�nl�kle d�kkat gerekt�ren b�r �şlemd�r.

Kuyu �çer�s�nde çamur, peçete, tuvalete kâğıdı, toka, bez veya b�rçok farklı atık katı c�s�m bulunab�l�r. V�danjör
bütün bu p�sl�kler� kolay b�r şek�lde tem�zler. Daha sonra �se kuyunun �ç� tazy�kl� su �le yıkanır ve fosept�k kuyusu
tem�zl�ğ� yapılmış olur.

Fosept�k Kuyusu Neden Kullanılır?

Fosept�k kuyusu genel olarak, altyapısı olmayan yerler �ç�n atık su alanı olarak terc�h ed�lmekted�r. Eğer fosept�k
kuyusu yaptırmak �stersen�z, f�rmamız tarafından profesyonel b�r destek alab�l�rs�n�z. fosept�k kuyusu b�rçok farklı
alana yapılab�l�r. B�na �ç�, bahçe veya dış bölgelere rahatlıkla bu çukurlar yapılab�l�r. Ev�n en yakın bölges�ne,
müsa�t b�r alana proje ç�z�l�r.

Müşter� onayından sonra �se kazı �şlemler� başlar. Bel�rlenen uzunluğa, boyuta ve yapıya göre kuyu hazırlanır.
fosept�k kuyuları �çer�s�ne özel kalıplar ve betonlar konulur. Müşter� terc�h ederse, özel yapım fosept�k kuyuları
tem�n edeb�l�rler. fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� �ç�n f�rmamızı terc�h edeb�l�rs�n�z. F�rmamız bütün kanal�zasyon ve
fosept�k �ht�yaçlarınız �ç�n, s�zlere 7gün 24saat destek vermekted�r. S�zde uygun f�yatlı ve kal�tel� h�zmetler �ç�n
b�zlerle �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.

Fosept�k Kuyu Tem�zl�ğ� Ne Zaman Yapılmaktadır?

fosept�k Kuyu Tem�zl�ğ� Ne Zaman
Yapılmaktadır?

Fosept�k kuyu tem�zl�ğ�nden önce en öneml� durumlardan b�r� neden fosept�k kuyusunun yapıldığıdır. fosept�k
kuyusu genel olarak, ver�ms�z altyapıya sah�p veya kanal�zasyon hattı olmayan yerler �ç�n yapılmaktadır.

Bununla beraber kanal�zasyona bağlanmayan yerler �ç�nde fosept�k kuyusu terc�h ed�lmekted�r. Genel olarak bu
tarz yerlerde bahçelerde veya kapıların önler�nde fosept�k kuyuları bulunmaktadır. Bel�rl� dönemler �çer�s�nde
fosept�k kuyusu dolmaktadır. Bu g�b� durumlarda fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� yapılarak fosept�k kuyusunun
boşaltılması sağlanır. fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� gerekt�ğ� dönemlerde mutlaka uzman b�r ek�ple çalışmanız
gerekmekted�r.



Doğru zamanda fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� yapılmaması durumunda, zaman �çer�s�nde çukur alan dolarak k�ş�lere
büyük b�r problem yaratacaktır.

Fosept�k kuyusuna g�derden çıkan bütün atıklar, lavabo atıkları ve dışkılar g�tmekted�r. Zaman �çer�s�nde borular
ve çukurlar bu atıklarla dolmaktadır. Bu g�b� durumlarda k�ş�ler�n sağlıklarını olumsuz yönde etk�lemekted�r.

Fosept�k Kuyusu Tem�zl�ğ� Neden Öneml�d�r?

fosept�k Kuyusu Tem�zl�ğ� Neden
Öneml�d�r?

Fosept�k kuyusu tem�zl�ğ�, çok öneml� b�r durumdur. Özell�kle g�derler�n heps�n�n kanal�zasyona bağlı olmaması
durumunda, mutlaka bel�rl� dönemlerde fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� yapılması gerekmekted�r.

Fosept�k kuyusu bazı durumlarda fosept�k çukuru olarak da adlandırılmaktadır. Buna lağım çukuru da
den�lmekted�r. fosept�k çukurları tamamen k�ş�ler�n sağlıklarını korumak adına �nşa ed�len yapılardır. Tamamen
p�s atıkların b�r�kmes� �ç�n oluşturulan özel depo alanlarıdır. Özell�kle zamanı gelen fosept�k kuyusu tem�zl�ğ�
mutlaka yapılmalıdır.

K�ş�ler bu g�b� durumların zamanını geç�rerek, hayatlarını ve sağlıklarını r�ske atab�l�rler.

Fosept�k Kuyusu Tem�zl�ğ� Hang� Mak�ne �le Yapılmaktadır?

Fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� �şlem� v�danjör �le yapılmaktadır. V�danjör �le fosept�k kuyusu �çer�s�nde bulunan p�sl�kler
tem�zlenmekted�r. V�danjör �le pompaların yer aldığı alanlar, yüksek b�r çek�m yaparak p�sl�kler� tamamen
toplamaktadır. D�pten uca, fosept�k kuyusu �çer�s�nde bulunan bütün p�sl�kler tem�zlenmekted�r. B�r k�ş� bu aracı
kullanmaktadır. D�ğer �şlemler �ç�n �se aşağıda mutlaka b�r k�ş� daha bulunmaktadır. Uzman ek�b�m�z, özel
güvenl�kl� b�r şek�lde s�zler �ç�n hızlı, prat�k ve güven�l�r b�r fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� yapmaktadır.

Fosept�k Kuyusu Tem�zl�ğ� Ne Kadar Sıklıkla Yapılmalıdır?

Fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� �ç�n net b�r süre aralığı bulunmamaktadır. Bu tamamen deponun kullanım şekl�ne göre
değ�ş�kl�k göstermekted�r.



G�der�n kullanım hacm�ne ve sıklığına göre bu durum değ�şmekted�r. Ancak taşma olması durumunda, d�rekt
olarak uzman b�r ek�b�n çağrılması gerekmekted�r.

fosept�k Kuyusu Tem�zl�ğ� Ne Kadar
Sıklıkla Yapılmalıdır

Fosept�k kuyusunun taşması çevreye ve k�ş�lere madd� ve manev� zarar veren b�r durumdur.

Fosept�k kuyuları genel olarak kırsal yaşam alanlarında kullanılan b�r altyapı türüdür. Yeterl� altyapı olmaması
durumunda �şyerler�, evler ve b�nalar �ç�n bu çukurlar terc�h ed�lmekted�r. Genel olarak nüfus bakımından az olan
yerlerde görülmekted�r. Bazı durumlarda �se sah�l bölges�nde yer alan yaşam alanları �ç�nde bu çukurlar terc�h
ed�lmekted�r.

Özell�kle den�zler�n k�rlenmemes� �ç�n bu yöntem sıkça kullanılmaktadır. Kanal�zasyon borularından gelen atıklar
genel olarak den�z�n der�n alanlarına bırakılır. Fakat bazı durumlarda rüzgâr, dalga ve benzer� durumlarda bu
atıklar sah�l kısmına doğru ger� dönmekted�r. Bu tarz problemler olmaması adına, böyle yerlerde sıklıkla fosept�k
kuyuları terc�h ed�lmekted�r. S�zlerde sağlıklı b�r şek�lde fosept�k kuyusu kullanmak adına, sıklıkla fosept�k kuyusu
tem�zl�ğ� yaptırab�l�rs�n�z.

Fosept�k Kuyusu Mu Yoksa Kanal�zasyon Altyapısı Mı?

Fosept�k kuyusu genel olarak, kanal�zasyon olmayan alanlar �ç�n veya özel yaşam alanları �ç�n terc�h
ed�lmekted�r. Kanal�zasyon olan yerlerde, kanal�zasyon hattı kullanılması daha doğru b�r terc�h olacaktır.
Kanal�zasyon hattı özell�kle, çevren�n daha tem�z kalmasına ve k�ş�ler�n sağlıklarını korumak adına daha
doğrudur. Ancak fosept�k çukuru terc�h etmen�z durumunda mutlaka rut�n b�r şek�lde fosept�k kuyusu tem�zl�ğ�
yaptırmanız gerekmekted�r.

Fosept�k Kuyusu Tem�zl�ğ� İç�n Nasıl B�r F�rma Terc�h Ed�lmel�?

Fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� �ç�n deney�ml� ve güven�l�r b�r f�rma �le çalışmanız s�zler �ç�n daha yararlı olacaktır.
F�rmamız s�zlere, üstün deney�mler� �le hızlı çözümler sunmaktadır. Deney�ms�z f�rmalarda, bel�rl� problemler
yaşayab�l�r veya tam teşekküllü b�r tem�zl�k h�zmet� alamayab�l�rs�n�z. Ancak alanında deney�ml� b�r f�rma �le s�zde
uzun vadel� b�r tem�zl�k h�zmet� alab�l�rs�n�z. İy� tem�zlenmeyen, fosept�k kuyuları kısa süre �çer�s�nde dolmaktadır.
Bu g�b� durumlar hem s�zlere madd� hem de manev� anlamda hasar vereb�l�r. Sürekl� olarak fosept�k kuyusu



tem�zl�ğ� yaptırmak çevrey� rahatsız edeb�l�r. Bununla beraber çevredek� �nsanları bu g�b� durumlar yüzünden
tehl�keye atab�l�rs�n�z. Bazı durumlarda fosept�k çukurları aşırı derecede koku yaymaktadır.

Fazla yağmur yağması durumunda da �y� tem�zlenmem�ş fosept�k çukurları taşab�l�r. Kar yağması veya kötü hava
şartlarımda fosept�k kuyularını kötü olarak etk�lemekted�r. Gel�şm�ş olan şeh�rlerde veya �lçelerde fosept�k
kuyuları terc�h ed�lmemekted�r. K�ş�ler�n özell�kle gel�şm�ş b�r alanda fosept�k çukuru kullanması son derece
tehl�kel�d�r. Bu g�b� durumlarda s�zlerde fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� veya kanal�zasyon hattı döşeme �ç�n b�zlerle
�let�ş�me geçeb�l�rs�n�z. Özell�kle fosept�k çukuru kullanmamak �ç�n hızlı b�r şek�lde b�ze ulaşarak, kolayca
kend�n�ze b�r kanal�zasyon altyapısı yaptırab�l�rs�n�z. Kalabalık alanlarda, fosept�k çukurlar hızlı b�r şek�lde
olmaktadır. Bu g�b� durumlarda, kanal�zasyon altyapınızı d�rekt olarak kanal�zasyon g�derler�ne bağlayab�l�rs�n�z.

Fosept�k Kuyusu Açma H�zmet� Ned�r?

Fosept�k kuyusu açma, genel olarak kanal�zasyon bağlantısı bulunmayan yerlerde yapılmaktadır. Bu alanlar,
depo görev� görmekted�r. Son derece der�n ve gen�ş b�r şek�lde kazılmaktadır. B�naya yakın alanlarda
yapılmaktadır. B�naya yakın mesafelerde, atık suyun ve g�derler�n toplanması �ç�n kullanılmaktadır. Zaman
�çer�s�nde dolan ve taşan fosept�k kuyusunun bel�rl� onarımlara tab� tutulması gerekmekted�r. K�ş�ler�n sürekl�
olarak, fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� yaptırması gerekmekted�r. fosept�k kuyuları zaman �çer�s�nde tıkanab�l�r. Bu
durumda k�ş�ler fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� yaptırab�l�r veya fosept�k kuyuları yer�ne kanal�zasyon altyapıları
yaptırab�l�rler.

Ancak altyapı yaptırmak �stemeyen k�ş�ler, d�rekt olarak fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� terc�h edeb�l�rler. Fosept�k
kuyuları, halk arasında lağım olarak b�l�nen özel çukurlardır. P�s lağım çukurları olan fosept�k kuyularının
tıkanıklıklarının mutlaka açılması gerekmekted�r. Özell�kle tem�zlenmemes� durumunda bolca bakter� ve m�krop
oluşmaktadır. Tem�zlenmemes� durumunda aşırı b�r koku oluşturab�l�r. Yaz aylarında böcek ve s�nek toplaması
oluşab�l�r. K�ş�ler�n hayat kal�tes�, bu g�b� durumlarda düşeb�l�r ve sağlık açısından kend�ler�n� olumsuz yönde
etk�leyeb�l�r. fosept�k kuyusu açmak �ç�n k�ş�ler�n mutlaka kurumsal b�r f�rma tarafından destek alması
gerekmekted�r. S�zde kanal�zasyon �şlemler�n�z veya fosept�k kuyusu �şlemler�n�z �ç�n f�rmamızı terc�h
edeb�l�rs�n�z. 7/24 s�zlere sürekl� olarak h�zmet veren f�rmamız son teknoloj� aletlerle çalışmaktadır. F�rmamız
s�zler �ç�n rut�n olarak tem�zleme �şlem� yapmaktadır.

fosept�k Kuyuları Koku Yayar Mı?

Fosept�k kuyuları, b�rçok farklı alanlarda terc�h ed�lmekted�r. Genel olarak den�z kenarı yerler�nde, nüfusun az
olduğu alanlarda veya kırsal bölgelerde terc�h ed�lmekted�r. K�ş�ler özell�kle tuvalet�n k�rlenmemes� ve den�ze
lağım g�tmemes� adına bu yerler� terc�h etmekted�r. Bazı durumlarda şeh�rlerde, esk� b�na yapılarında da terc�h
ed�lmekted�r. K�ş�ler atıklarını tek b�r alanda tutmak adına bu tarz kuyuları terc�h edeb�l�rler. Ancak fosept�k
kuyularının bel�rl� dönemlerde tem�zlenmes� gerekmekted�r. fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� son derece d�kkatl�
yapılması gereken b�r �şlemd�r. K�ş�ler bunun �ç�n f�rmamız üzer�nden sürekl� olarak yardım talep edeb�l�rler.
Uygun f�yatlı ve kal�tel� b�r h�zmet �ç�n s�zde b�zlerle �let�ş�me geç�n�z.

Robotlarımız tamamen fosept�k kuyusu tem�zlemek �ç�n terc�h ed�lmekted�r. Robotların yeters�z olması
durumunda �se v�danjör �le bu kuyular rahatlıkla tem�zleneb�lmekted�r. fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� sırasında zem�n�n
d�b�ne kadar tem�zl�k yapılmaktadır. V�danjör bütün p�sl�ğ� kolay b�r şek�lde tem�zlemekted�r. K�ş�ler taşmalar
olmadan da fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� �ç�n b�zler� terc�h edeb�l�rler.

fosept�k Kuyuları Kolay B�r Şek�lde Tem�zlen�r M�?

Fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� son derece kolay b�r şek�lde yapılab�l�r. K�ş�ler uygun f�yatlarla rahat b�r şek�lde f�rmamız
üzer�nden bu desteğ� alab�l�rler. fosept�k kuyuları b�rb�r�nden farklı b�r şek�lde yapılmaktadır. Bu kuyuların her
b�r�n�n boyutu, hacm� ve yapısı değ�ş�kt�r. Bundan dolayı bel�rl� dönemlerde h�ç tem�zlenmeden kullanılab�l�r.
Ancak bel�rl� b�r süre sonra hac�m dolarak taşma veya koku oluşturab�l�r. fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� her dönem



farklı b�r şek�lde yapılab�l�r. K�ş�ler tem�zleme sıklığını taşma dönemler�ne göre karar vereb�l�r. Eğer düzenl� b�r
şek�lde tem�zlenmezse, tekrar ve tekrar fosept�k çukurları dolma yapmaktadır.

Bunun yaşanmaması adına, �y� b�r şek�lde tem�zleme yapan b�r f�rma �le konuşmanız gerekmekted�r. Bununla
beraber kalıcı b�r çözüm �ç�n, ev�n�z�n altına kanal�zasyon altyapısı terc�h edeb�l�rs�n�z. fosept�k kuyusu tem�zl�ğ�
yapan f�rmalar, genel olarak tamamen bu �ş üzer�ne çalışan profesyonel f�rmalardır. F�rmamız köklü b�r yapıya
sah�pt�r. S�zler �ç�n özel çalışma h�zmetler� sunmaktadır. Lağımın dolması durumunda, s�zlerde b�ze kolay b�r
şek�lde ulaşım sağlayarak bu problemler�n�zden kurtulab�l�rs�n�z.

fosept�k Kuyularında Oluşan Tıkanıklıklar Nasıl Çözülür?

Fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� bel�rl� dönem yapılması gereken �şlemlerden b�r�d�r.

fosept�k Kuyularında Oluşan Tıkanıklıklar
Nasıl Çözülür?

B�na, �şyer�, v�lla, logar veya benzer� alanlarda fosept�k kuyuları taşab�l�r. Bu tamamen kullanım türüne bağlı
olarak değ�şmekted�r. Zaman �çer�s�nde mutlaka fosept�k kuyuları taşmaktadır. Atıklar büyük b�r oranda koku
yaratmaktadır. K�ş�ler�n mutlaka profesyonel ek�pler tarafından bu alanı tem�zlenmes� gerekmekted�r. Tem�zlemek
�ç�n profesyonel ek�pmanlar terc�h edeb�l�r. Bu g�b� durumlarda robot ve kameralı c�hazlar terc�h ed�lmekted�r.

Fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� �ç�n b�z�m f�rmamızı terc�h ederek, s�zlerde güven�l�r b�r tem�zleme h�zmet� alab�l�rs�n�z.
Tıkanan fosept�k kuyuları �ç�n sıklıkla robot c�hazlar terc�h ed�lmekted�r.

Bu aletler basınçlı b�r şek�lde su püskürtme �şlem� yapmaktadır. K�ş�ler �ç�n�n tem�zl�ğ�n� bu aletler �le yaptırab�l�rler.
Bu sayede kolay b�r şek�lde kullanmaya uygun b�r hale gelmekted�r. F�rmamız s�zler �ç�n kuyu, logar, kanal�zasyon
ve benzer� yerler �ç�nde açma �şlem� uygulamaktadır. 7/24 h�zmet veren f�rmamız s�zlere en güven�l�r ve uygun
f�yatlı çözüm yolları sunmaktadır.

Kanal�zasyon Neden Tıkanır?

Kanal�zasyonlar, tıpkı fosept�k kuyusu g�b� tıkanmaktadır. fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� tıpkı kanal�zasyon tıkanıklığı
g�b� oluşmaktadır. Genel olarak kanal�zasyon tıkanıklığının sebeb� atılan yabancı c�s�mlerd�r. Evde k�ş�ler�n attığı
yabancı ve katı maddeler genel olarak kanal�zasyon borularını tıkamaktadır. Kanal�zasyon borularında tıkanıklık



olması veya fosept�k çukurunda tıkanıklık olması durumunda k�ş�ler fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� h�zmet� �ç�n b�zlerle
�let�ş�me geçeb�l�rler. Kanal�zasyon hatlarında veya fosept�k kuyularında tıkanıklık b�rçok farklı sebepten olab�l�r.
Bunlar genel olarak katı ürünler yüzünden oluşmaktadır.

Bu durum tuvalet�, kanal�zasyon borularını ve kuyuları tıkayab�l�r. Bu katı maddeler�n kanal�zasyona veya
kuyulara g�tmes� tıkanıklıklara neden olmaktadır. Özell�kle yağlar, c�s�mler veya dökülen bütün ürünler bu g�b�
alanları tıkamaktadır. Borularda genel olarak kot farkı olmaktadır. Bu sayede atık sular rahat b�r şek�lde
kanal�zasyon suyuna g�tmekted�r. Bazı durumlarda kuyularda veya borularda yapılan hatalar kanal�zasyon
tem�zleme veya fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� �şlem�ne neden olmaktadır. S�zlerde bu tarz sorunlarınız �ç�n f�rmamız
üzer�nden b�zlerle �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z. Kanal�zasyon �ç�n yapılan �şlemlerde genel olarak borular açılmakladır.
Ancak borunun çökmes� durumunda, kanal�zasyon hattı yen�leme �şlem� uygulanmaktadır.

Kanal�zasyonlarda veya fosept�k Kuyularında Tıkanıklık Nasıl Bell� Olur?

Genel olarak bütün tıkanıklıklar esk� b�nalarda ve tem�zlenmeyen yapılarda oluşmaktadır. Kanal�zasyon
tıkanıklığında �se y�rm� beş yaşından büyük b�nalara oluşmaktadır. Bu durumun asıl sebeb� kanal�zasyon kuyuları
�çer�s�nde b�r�ken topraktan kaynaklanmaktadır. Özell�kle k�ş�ler kanal�zasyon hattının yer�n� b�lm�yor �se mutlaka
f�rmamız üzer�nden b�z�mle �let�ş�me geçmel�d�r. F�rmamız özel olarak fosept�k ve kanal�zasyon tıkanıklığı açma
�şlem� yapmaktadır.

Kanal açma �şlemler�nde özel c�hazlar kullanılmaktadır. Bu c�hazlarda genel olarak ver�c� terc�h ed�lmekted�r. Bu
ver�r� toprak üzer�nde yer alan c�haza s�nyal yollamaktadır. Bu sayede d�rekt olarak tıkanıklık tesp�t ed�lmekted�r.
Bununla beraber k�ş�ler kameralı görüntüleme �le ekonom�k b�r şek�lde kanal�zasyon veya fosept�k kuyusu
tem�zl�ğ� yaptırab�l�rler. Bu �şlemler son derece prat�k ve güven�l�r yöntemlerd�r.

Kanal veya Fosept�k Nasıl Tem�zlenmekted�r?

Kanal tem�zl�ğ�n� veya fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� genel olarak profesyonel ek�pler tarafından yapılması
gerekmekted�r. Özell�kle k�ş�ler aynı problem �le tekrar karşılaşmamak adına mutlaka �ş�nde uzman f�rmaları terc�h
etmel�d�r. Uzun vadede çözüme ulaşmak �stemeyen k�ş�ler, b�zler� arayarak kısa vadede tem�zl�k �şler�n�
yaptırab�l�rler. Bununla beraber düzgün tem�zlenmeyen fosept�k kuyusu veya kanallar tekrardan taşma
yapmaktadır. Özel c�hazlarla fosept�k kuyuları, logar ve kanallar açılmaktadır. K�ş�ler kal�tel� çalışma sonucunda
kısa süre �çer�s�nde bu alanları kullanab�l�rler. Özell�kle tıkanıklıklar doğru tesp�tle kısa sürede açılab�l�r.

B�naların Alt Yapıları fosept�k Kuyusu ve Kanal�zasyon İç�n Öneml� M�d�r?

B�naların altyapıları son derece öneml�d�r. Özell�kle altyapı olması durumunda k�ş�ler�n mutlaka, kanal�zasyon
altyapısı terc�h etmes� gerekmekted�r. Ancak kanal�zasyon altyapısına elver�şl� olmaması durumunda, k�ş�ler
fosept�k kuyularını terc�h edeb�l�rler.

Fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� �ç�n k�ş�ler f�rmamız üzer�nden b�zlerle ulaşab�l�rler. Kanal�zasyon altyapısında oluşan
tıkanıklıklar �se genel olarak sert maddeler yüzünden olmaktadır. Özell�kle atık suyun sert c�s�mler sonucunda
b�r�kmes�nden kaynaklı taşma yapmaktadır. Bazı durumlarda bu tıkanıklık taşmaya neden olmaktadır. Taşmanın
olduğu alanlar genel olarak zem�n katlardadır. Bu g�b� durumlar �ç�n f�rmamız üzer�nden hızlı, güven�l�r ve
sorunsuz b�r h�zmet alab�l�rs�n�z.

F�rmamız s�zler �ç�n hızlı b�r kanal�zasyon ve fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� �şlem� yapmaktadır. S�zlere kameralı
görüntüleme �şlem� �le özel b�r tem�zleme �mkânı yaratmaktayız. Özell�kle kameralı b�r şek�lde yapılan �şlemler
daha kolay b�r şek�lde yapılmaktadır.



C�haz üzer�nden çek�len res�mler �ncelenerek, kanal�zasyonun tıkanık olduğu alanlar tesp�t ed�l�r. Bununla
beraber sert c�s�mler bulunur ve o alanda çalışma yapılır. C�sm�n sertl�ğ�ne göre kullanılan aparatlar değ�şeb�l�r.
Bununla beraber robot c�hazlar �le fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� veya kanal�zasyon tem�zl�ğ� yapılab�l�r.

Kanal Tem�zl�ğ� Hang� Sıklıkla Yapılmaktadır?

Kanal�zasyon tem�zl�ğ�, tıpkı fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� g�b� bel�rl� süreler �çer�s�nde yapılması gerekmekted�r. Kanal
tem�zl�ğ�nden önce mutlaka logar kuyuları �ncelenmekted�r. Bununla beraber bel�rl� süreler �çer�s�nde fosept�k
veya logar kuyularına bakılması gerekmekted�r.

K�ş�ler�n kanal hattının tıkanması durumunda, f�rmamız üzer�nden logar tıkanıklığı açma h�zmet� terc�h
edeb�l�rs�n�z. Bu g�b� durumlarda logar kuyu açılır, fosept�k kuyusuna bakılır ve sonrasında �se fosept�k kuyusu
tem�zl�ğ� �ç�n kameralar gönder�l�r. Daha sonrasında �se bu kuyular kolay b�r şek�lde tem�zlenmekted�r.

Logar Açma İşlem� Öneml� M�d�r?

Kanal�zasyon �çer�s�nde oluşan tıkanıklıklar �ç�n genel olarak g�der borularına bakılmaktadır. Çünkü sert c�s�mler�n
takıldığı yerler, atık su borularıdır. Atık suyun ger� basması durumunda �se hem çevreye hem de k�ş�ler�n
sağlığına zarar verecek durumlar oluşmaktadır. Bununla beraber bu taşmalar k�ş�ler�n yaşamlarını da olumsuz
yönde etk�lemekted�r. Genel olarak bu durum, yabancı c�s�mler�n tuvalete atılmasından kaynaklı oluşmaktadır.
S�zlerde kameralı ve robotlu logar açma h�zmet�m�z �ç�n b�zlerle �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.

F�rmamız fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� �ç�nde robot ve kameralı çalışmalar yapmaktadır. S�zde tad�lat masrafı
ödemeden, prat�k b�r şek�lde tem�zl�k yaptırmak �ç�n f�rmamızı terc�h edeb�l�rs�n�z. Logar tıkanıklıkları genel olarak
kolay b�r şek�lde çözülmekted�r. Bu durum �ç�n bel�rl� aparatlar kullanılmaktadır. Bu sayede sonuç kolay b�r şek�lde
elde ed�lmekted�r. Ancak büyük sorunlar olması durumunda, k�ş�lere daha detaylı h�zmetler sağlanmaktadır.
Özell�kle büyük problemlerde, daha tekn�k çözümler kullanılmaktadır. S�zlerde kolay b�r şek�lde logar,
kanal�zasyon veya fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� �ç�n b�zler� terc�h edeb�l�rs�n�z. F�rmamız �şlemden sonra kameralı
c�hazlarla, �k�nc� defa bu alanları kontrol etmekted�r.

Logar Nasıl Tem�zlenmekted�r?

K�rl� sular kanal�zasyon g�derler� �çer�s�nde bel�rl� sürelerde dışa veya �çe doğru akmaktadır bu yapılara rögar
den�lmekted�r. Logarlar genel olarak s�l�nd�r veya d�kdörtgen şek�lde olmaktadır. K�ş�ler kanal�zasyon açma �şlem�
talep ederek bu alanlarda oluşan tıkanıklıkları tem�zleteb�l�rler. Özell�kle tıkanıkların bu alanda oluşması
durumunda, d�rekt olarak müdahale ed�lmes� gerekmekted�r. Tıkanıklık sırasında, mutlaka bu alana müdahale
ed�lmekted�r.

K�ş�ler kanal�zasyon alt yapısına g�tmek �ç�n baca görev� gören logarları bel�rl� dönemlerde tem�zlemes�
gerekmekted�r. Özell�kle kanal�zasyon tem�zleme �şlem�nden önce mutlaka logarın tem�zlenmes� gerekmekted�r.
Bu tem�zl�k �şlemler� sırasında genel olarak kamera, robot veya elektron�k araçlar terc�h ed�lmekted�r.

Bu sayede kanal�zasyon hatları daha doğru ve ver�ml� b�r şek�lde kullanılmaktadır. F�rmamız s�zler �ç�n
profesyonel b�r şek�lde logarı açmaktadır. fosept�k kuyusu tem�zl�ğ�, logar tem�zl�ğ� veya kanal�zasyon tem�zl�ğ�
�ç�n b�zler� terc�h edeb�l�rs�n�z. Özell�kle toplu alanlarda lavabo, tuvalet ve benzer� alanlar son derece kötü
kullanılmaktadır. G�der borularının tıkanması durumunda, k�ş�ler�n mutlaka logar tem�zl�ğ� yaptırılması
gerekmekted�r. Logar tem�zl�ğ�n�n düzenl� b�r şek�lde yapılmaması durumunda zaman �çer�s�nde kötü kokular
oluşmaktadır.



Zaman �çer�s�nde tıkanmalar meydana gelmekted�r. Bu durum son derece sağlıksızdır. Hem çevrey� olumsuz
etk�ler hem de k�ş�ler�n sağlıklarını son derece kötü etk�ler. S�zde kötü kokulardan kurtulma veya taşma
sıkıntısından kurtulmak �ç�n f�rmamız üzer�nden özel b�r h�zmet alab�l�rs�n�z.

fosept�k Kuyusu Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

Lağım çukurları genel olarak kanal�zasyon olmayan alanlarda kullanılmaktadır. Özell�kle k�ş�ler�n sağlıklı b�r
şek�lde yaşaması adına bu depolar yapılmaktadır. K�ş�ler�n ve çevren�n sağlığını korumak �ç�n fosept�k kuyusu
terc�h ed�lmekted�r.

fosept�k Kuyusu Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

Fosept�k kuyusu tamamen p�s suları toplayan alanlardır. Bunların tıkanıklıkları kanal�zasyon, logar g�b� alanlarda
oluşan tıkanıklıklarla aynıdır. Benzer şek�lde uygulanan �şlemlerle bu tıkanıklıklar açılmaktadır.

Atık suların, dışkıların ve benzer� atıkların toplandığı fosept�k kuyuları zamanla taşmaktadır.

Bu kuyuları boşaltmak �ç�n genel olarak fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� �şlem� yapılmaktadır. Bu �şlemler sıklıkla uzun
sürmekted�r.

İht�yaç sah�pler� uzun �şlemler yaptırmak yer�ne, hızlı ve kes�n çözüm almak �ç�n f�rmamız üzer�nden destek
alab�l�rler. Fosept�k kuyuları özell�kle az �nsanın yaşadığı alanlarda terc�h ed�lmekted�r.

Destek almak �ç�n b�z� arayın!B�z� günün her saat� �nternet üzer�nden arayab�l�rs�n�z.

Tekl�f �ç�n formu doldurun!D�led�ğ�n�z heran onl�ne tekl�f �steyeb�l�rs�n�z.

G�der boruları olmayan yerlerde sıklıkla bu yapılar kullanılmaktadır. Bu çukurlar �çer�s�nde lağım b�r�kmekted�r.
Suyun taşma durumu olmasında �se etrafa aşırı b�r şek�lde koku yayılır. Bundan kaynaklı bel�rl� aralıklarda
fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� yapılması gerekmekted�r. Her türlü kanal�zasyon, logar ve fosept�k kuyusu tem�zl�ğ� �ç�n
f�rmamız üzer�nden b�zlerle ulaşab�l�rs�n�z. F�rmamız s�zlere 7/24 destek vermekted�r. Profesyonel ve hızlı b�r
destek almak �ç�n b�zlerle �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z. Son teknoloj� ürünler�m�zle s�zlere en uygun f�yatlı, kal�tel�
h�zmet� ver�yoruz.



Özell�kle mutlaka fosept�k kuyularının bel�rl� dönemlerde tem�zlenmes� gerekmekted�r. S�zlerde sağlıklı b�r yaşam
ve huzurlu b�r hayat �ç�n bel�rl� dönemlerde fosept�k kuyularınızı tem�zlet�n. fosept�k kuyularının kullanım
durumuna göre bel�rl� dönemlerde tem�zlenmes� gerekmekted�r. Düzenl� olarak tem�zlenmeyen fosept�k kuyuları
zamanla aşınma, taşma veya koku yaratır.

https://www.ozdoganv�danjor.com.tr/fosept�k-kuyusu-tem�zl�g�/

https://www.ozdoganvidanjor.com.tr/foseptik-kuyusu-temizligi/

