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G�der tıkanmasını önleme yöntemler� �ç�n araştırma yapıyorsanız, ev�n�zdek� lavabo, mutfak, tuvalet
g�derler�n�zden b�r� tıkanmış olab�l�r. Hep�m�z�n yaşayab�leceğ� durumlardan b�r� olan bu tatsız olaylar, aslında
b�z�m gereks�z atıkları g�dere attığımızdan kaynaklanıyor. Tuvalete atılan selpaklar ve lavaboya atılan yemek
artıkları zamanla g�der tıkanmasına sebep olacaktır.

Ev�n�zdek� g�der tıkanmalarını önlemek �ç�n klas�k yöntemlerden b�r� yukarıdan basınç vermekt�r. Bunu
yapab�lmek �ç�n özelleşt�r�lm�ş lavabo, tuvalet malzemeler� bulunmaktadır. Basınç �le, meydana gelen tıkanıklığı
açmak geç�c� b�r çözümdür. Zamanla altyapınız tamamen kapanab�l�r. Bu nedenle per�yod�k olarak bakım yapmak
en doğru seç�md�r.

Kısaca bahsetmek gerek�rse lavabo, mutfak, tuvalet g�b� ortamlarda g�der tıkanmasına sebep olan etkenler
şunlardır;

Artık yemekler�n lavaboya atılması,
Selpak vb. malzemeler�n tuvalete atılması,
Soğuyunca donan yağların lavaboya dökülmes�.

Lavabo �çer�s�nde donmuş yağ boruların tamamen tıkanmasına sebep olab�l�r. Eğer s�z tekrar sıcak su
dökmezsen�z o yağ sürekl� borularınızda kalacaktır. O yüzden g�der tıkanmasını önleme yöntemler� olarak
yukarıdak� maddelere uymalısınız. Ayrıca donmuş yağ lavaboya döktüysen�z, derhal kaynar su peş�nden
dökmey� adet ed�nmel�s�n�z.

Bulaşık Mak�nes� Deterjanı İle Lavabo Açma;

Bulaşık mak�nes� deterjanı �le tıkanan lavabo nasıl açılır d�ye soruyorsanız, vereceğ�m�z b�lg�ler� d�kkatl�ce
okuyunuz. Lavabo tıkanıklığı sebepler�n� yukarıda açıkladık. Örneğ�n g�dere ulaşan p�r�nçler, çay atıkları da
lavabonun tıkanmasına sebep olmaktadır. Bunlardan sakınmanın yanı sıra, kend�n�z�n de ev �ç�nde
uygulayab�leceğ�z lavabo tıkanıklığı açma yöntemler� bulunmaktadır.

Klas�k Yöntem Lavabo Pompası �le Lavabo Açma;

Lavabo pompası en bas�t araçlardan b�r�d�r. Bu plast�k malzeme �le lavabo del�ğ�n�ze kolayca basınç uygulayab�l�r
ve bu basınç sayes�nde borulardak� atıkların �t�lmes�n� sağlayab�l�rs�n�z. Aslında bu yöntem �lk denenmes�
gereken yollar arasında yer alıyor. Çünkü borulardak� atıklar sert olduğundan, takılmış olab�l�r. Böyle durumlarda
lavabo pompası �le tıkanan g�derler açılmayab�l�r. Yapmanız gereken �şlemler şu şek�lde;

1. Lavabo pompanızı tam del�ğ� ortalayacak şek�lde lavabonun üzer�ne get�r�n.
2. D�kkat edeceğ�n�z kısım, pompayı bastırınca hava kaçırmaması olacaktır. Bu nedenle tam kapatmanız

gerek�r.
3. Pompayı sab�tled�kten sonra aşağı doğru basıncı verecek şek�lde 2-3 kez bastırıp bırakın.
4. B�rkaç kez �t�p bıraktıktan sonra, hava yolu açıldığından daha rahat bastırmaya başlayacağınızı

h�ssedeceks�n�z.
5. En son olarak sıcak su �le b�rl�kte karıştırdığınız bulaşık deterjanını lavabonuza dökerek, donmuş yağların da

er�y�p akmasını sağlayın.



Unutmayın k� bu yöntemler geç�c� çözümlerd�r. Borularınızın tamamen tem�zlenmes�n� sağlamaz. Bunu yapmak
�ç�n uzman b�r ek�pten destek almalı ve düzenl� bakım yapmalısınız. Eğer boru altyapınız tıkandı �se ve klas�k
yöntemler �le açmak zor �se Özdoğan Tekn�k olarak b�zler� her zaman arayab�l�r ve destek alab�l�rs�n�z.

Banyo Tıkanıklığı Açma Yöntemler�;

Banyo tıkanıklığı açma yöntemler� sıklıkla araştırılan b�r konudur. Genell�kle duş alırken dökülen saçlar, duş
g�der�n� tıkar veya tararken dökülen saçlar da lavaboya g�der ve tıkanmaya sebep olur. Duş g�der� tıkanması
nasıl açılır d�ye düşünüyorsanız, duşa kab�n altında bulunan boruyu sökerek �ç�n� kend�n�z tem�zleyeb�l�rs�n�z.
Bunu yapab�lmek �ç�n, duşa kab�n �ç�nde alta g�den boruyu tutan b�r v�da olur. Bunu sökün ve daha sonra duşa
kab�n altını açarak g�der borusunu çıkartın ve �ç�n� tem�zley�n. Muhtemelen burada bolca saç artıkları
göreceks�n�z.

Eğer lavabo üzer�nde veya duşa kab�n�n henüz g�dere düşmeyen kısmında saçlar görürsen�z derhal bunları alınız
ve g�dere ulaşmasını engelley�n.

Tıkanıklık sebeb� eğer boru hattının üst kısımlarında yan� s�z�n ulaşab�leceğ�n�z kısımlarda değ�lse s�z�n b�reysel
olarak lavabo tıkanıklığını açma şansınız kalmayacaktır. Bu durumda profesyonel b�r destek almanız gerek�r.

İlaç ve Deterjan İle Banyo Tıkanıklığı Açma Yöntem�;

Banyo tıkanıklığı açma yöntemler�nden b�r� de �laç ve deterjandır. Genelde �lk akla gelen tem�zleme yöntem�
karbonat ve s�rked�r. Bunun �ç�n;

B�r su bardağı s�rke alın ve �ç�ne yaklaşık 2 kaşık da karbonat ekley�n.
Güzelce karıştırın.
Daha sonra bu karışımı lavabonuza dökün ve bekley�n.

Bu �lk denen yöntemler arasındadır. Eğer lavabonuz açılmazsa �laç yöntem�ne geç�n. Eczanelerde çeş�tl� �laçlar
bulunmakta. Bunlar sayes�nde lavabo tıkanıklığı açma �şlem�n� yapab�l�rs�n�z. Bu �laçlar da genell�kle tablet
şekl�nde satılmaktadır. Sıcak su �le veya yukarıda anlattığımız şek�lde �lacı s�rke �le karıştırıp da lavabonuza
dökeb�l�rs�n�z.

Yukarıdak� lavabo açma yöntemler� yeterl� gelmed�yse, en son olarak lavabonuza çamaşır suyu döküp de
deneyeb�l�rs�n�z. Herhang� b�r sorunuz �ç�n b�zler� �let�ş�m kısmından arayab�l�r ve destek alab�l�rs�n�z.
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