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Nüfusun g�derek artması ve kentler�n kalabalıklaşması g�b� nedenlerden dolayı kanal�zasyon s�stemler�n�n önem�
g�derek artış gösterm�şt�r. Kanal�zasyon sorunları çok kompl�ke sorunlardır. Bu nedenle �ht�yaç olduğu zamanın
dışında düzenl� aralıklar �le bu bakımların yapılması gerek�r. Kanal�zasyon alanında gereken eğ�t�mler� almış ve
profesyonel olan k�ş�ler bu h�zmet� vermel�d�r. S�tem�n daralan, çatlayan, kırılan ve tıkanan alanları �lk olarak tam�r
ed�lmel�d�r.

Hasar gören alanlardan kanal�zasyon suyunun �çme suyuna karışıp karışmadığı bel�rlenmel�d�r. İçme suyunun
k�rlenmes� b�reysel ve toplumsal sağlığı olumsuz etk�ler. Salgın hastalıkların artmasına neden olur. İçme sularının
k�rlenmes� madd� ve manev� anlamda çok büyük külfetlere neden olur. Su depolarının tem�zlenmes� çok pahalıdır.
Yapılan tesp�t çalışmaları sonucunda rapor oluşturulmalıdır. Kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet� d�kkat,
t�t�zl�k ve b�lg� gerekt�ren b�r h�zmett�r.

Bakım İşlem� Önces� S�stem İncelemes�

Kanal�zasyon bakım �şlem�n�n başarılı olması �ç�n �şlem önces�nde bazı anal�zler�n yapılması gerek�r. F�rmamız
müşter�ler�n� taleb� üzer�ne adrese g�derek bu anal�z h�zmet�n� ücrets�z olarak sunar. S�stem�n, yaşı, uzunluğu,
çapı, malzemes�, bakım sebepler�, bölgedek� tes�sler�n özell�kler�, daha önce yaşanan sorunlar, bölge deb�s�,
yolda yaşanan çökmeler ve müşter�ler�m�z�n ş�kayetler� araştırılır. Tekn�k personel�m�z güven�l�r ver�ler topladıktan
sonra bakım ve onarım �şlem�ne başlar.

S�stem özell�kler� �le müşter�ler�m�z�n ş�kâyet� karşılaştırılır ve en doğru arıza neden� bel�rlen�r. Doğru tesp�t
yapılmaması hal�nde doğru bakım ve onarım �şlem� gerçekleşt�r�lemez. Onarım �şlem� bel�rl� b�r planlama
dah�l�nde uygulanır. Kanal�zasyon çeş�tler� b�rb�r�nden farklıdır. Personel�m�z�n �ç�ne g�reb�ld�ğ� s�stemler ve
dışardan müdahale edeb�ld�ğ� s�stemler olmak üzere ayrılır.

İçer�s�ne g�r�len s�stemlerde f�rmamız öncel�kl� olarak gaz ölçümü yapar. Bu sayede gaz zeh�rlenmeler� ve �ş
kazası sorunları yaşanmaz. Profesyonell�ğ�ne ve tekn�k b�lg�s�ne güvenmed�ğ�n�z f�rmalardan h�zmet almanızı
tavs�ye etm�yoruz. S�z�n ve a�len�z�n sağlığı �ç�n kanal�zasyon bakım ve onarımına gereken özen� göstermel�s�n�z.
F�rmamız uzun yıllardır kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet� vermekted�r.

Kanal�zasyonu K�rleten Etkenler

Kanal�zasyon k�rlenmes�ne neden olan s�stem kaynaklı ve çevre kaynaklı faktörler vardır. S�tem kaynaklı etkenler,
kullanılan boruların kal�tes�, boruların bağlantı problemler�, havalandırma s�stem�nde sorunların yaşanması,
havalandırma bağlantılarıdır. Esk� ve yıpranan s�temlerde kısa sürelerle tıkanma sorunları oluşur. Bu sorunlar
hem sağlığınızı hem de madd�yatınızı tehd�t eder.

Dış etkenler �se, ıslak mend�ller, ağaç kökler�, gazlar, çöpler, sel sularının get�rd�ğ� atıklar, yağlar, gressler, aşırı
yüklenmeler sonucun çökmeler, ağaç kökler�, bebek bezler� ve d�ğer atıklardır. Bu ürünler�n kullanımı sonucunda
kanal�zasyon boruları yer yer tıkanır. Boruların çapları bel�rl� değerler� taşır. Çapından büyük olan her madde
tıkanıklığa yol açar. Kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet� tıkanıklık sorunlarının ortadan kalkmasına yardım
eder.

Kanal�zasyon yapı ve malzemeler� bakımından uzun yıllar kullanılan b�r s�stemd�r. S�tem�n sık sık değ�şmes� hem
�ş yükü hem de madd� açıdan zorlanmanıza neden olur. F�rmamız g�b� profesyonel kurumlardan alacağınız kal�tel�
ve profesyonel h�zmet sonucunda s�stem yen�lemekten kurtulmuş olursunuz. F�rma seç�m� alacağınız h�zmet
kal�tes� açısından çok büyük önem taşır. Bu nedenle mutlaka doğru f�rma seçmel�s�n�z.
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Kanal�zasyonun K�rlenme Nedenler�

Yanlış kentleşme ve nüfusun artması ülkem�zde çok büyük sorunlara yol açar. Bu sorunlardan b�r�s� de
kanal�zasyon sorunlarının gel�şmes�d�r. K�rlenme nedenler�n� sıralayacak olursak;

1. Kavak, sığla ve çınar g�b� kökler� çok uzayan ağaçların s�stem �ç�ne g�rmes�,
2. Atık suyun uzun süre beklemes� sonucunda h�drojen sülfür gazının açığa çıkması,
3. Kanal �ç�nde anerob�k şartların oluşması ve sıcaklığın artması,
4. Bebek bez� ve ped g�b� er�meyen ürünler�n atılması,
5. Yaşanan doğal afetler sonucunda sel sularının çöp b�r�kt�rmes�.

K�rlenme nedenler� g�der�lmed�ğ� sürece �lerleyen dönemlerde büyük problemlere neden olurlar. F�rmamız bakım
ve onarım �şlem� önces�nde k�rlenme nedenler�n� tesp�t eder. Elde ett�ğ�m�z bu tesp�tler� müşter�ler�m�ze detaylı b�r
şek�lde aktarıyoruz. Bu sayede k�rlenme sürec�n� uzatarak kullanışlı b�r kanal�zasyon s�stem� oluşturuyoruz.
Tekn�k b�lg�s� yeterl� olmayan f�rmalar bakım �şlem� �ç�n gereken planlamayı doğru yapamaz. Bu nedenle tıkanıklık
�şlem� kısa süre sonra tekrar oluşur. Kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet� k�rlenme nedenler�n� ortadan kaldırır.

Kanal�zasyon K�rl�l�ğ� Nasıl Önlen�r?

K�rl�l�ğ�n önlenmes� �ç�n bazı çalışmalar yapılması gerek�r. İlk olarak kanal�zasyona bağlanan kaçak tes�sler�n
g�derler� tesp�t ed�lmel�d�r. Müşter�ler�m�z kısa aralıklar �le tıkanıklık sorunlarını yaşadıklarını d�le get�rd�kler�nde
personel�m�z görüntüleme h�zmet� yaparak bu problem� ortaya çıkartab�l�r. Uygulanan lokal ölçeklemede kum ve
çakıl g�b� ürünler�n tesp�t� dah�l�nde kontrol yöntemler� bel�rlen�r. Kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet� sayes�nde
sorunlar önleneb�l�r.

Müşter�ler�m�ze tuvalet ve d�ğer atık su g�derler�n�n kullanımı hakkında detaylı b�lg� ver�l�r. Kanal�zasyon �çer�s�nde
er�meyecek ürünler�n s�stem �ç�ne kes�nl�kle atılmaması gerekt�ğ� anlatılır. Bunun yanında çocuklarınıza tuvalet
eğ�t�m� ver�rken peçete g�b� ürünler� mutlaka çöp kovasına atmaları gerekt�ğ�n� de anlatab�l�rs�n�z. Saç ve d�ğer
vücut tüyler� boruların yer yer tıkanmasına yer açar. Bu nedenle duş sonrası dökülen saçları toplayarak mutlaka
çöp kovasına atmalısınız.

Kanal�zasyon Bakımı Nasıl Yapılır?

Bakım s�stem�n kullanım ömrünü uzatır ve daha sağlıklı b�r yaşam sürmen�ze yardımcı olur. Bakım �şlem� ve
süres� değ�şkenl�k göster�r. Var olan sorunlar ve kanal�zasyonun uzunluğu h�zmet süres�n� değ�şt�r�r. F�rmamız
kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet� vermeden önce sürey� bel�rleyerek müşter�ler�ne b�lg�s�n� ver�r. Tekn�k
ek�b�m�z �lk olarak s�stem borularını değerlend�r�r. Boruların çatlakları ve bağlantı yerler� mutlaka kontrol ed�l�r.
S�stem�n en öneml� unsurları borulardır. Bağlantı yerler�nde küflenme olan boruların bağlantı elemanları mutlaka
yen�len�r. Yağlama �ht�yacı olan alanlar tesp�t ed�l�r ve yağlanır.

Uzun yıllar önce yerleşt�r�lm�ş olan tüm malzemeler yen�len�r. Çatlaklar tam�r ed�lemeyecek boyutta �se y�ne
değ�şt�r�lmes� gerek�r. Atık sular �çler�nde aşındırıcı ve zarar veren gazlar barındırır. Bu gazlar zaman �lerled�kçe
borularda çatlaklara yol açar. Bakım �şlem� yaptığımız sırada kal�tes� boru kullanımını tesp�t edersek müşter�m�z�n
b�lg�s� dah�l�nde bu boruları da değ�şt�r�yoruz. Çok kısa sürede bakım �şlem�n� tamamlayan f�rmalara �t�bar
etmen�z� tavs�ye etm�yoruz. Çünkü kanal�zasyon yapısı karmaşıktır. Bu nedenle �şlem süres� en az �k� saatten
oluşur. F�rmamız tarafından ver�len kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet� çok detaylıdır.

Kanal�zasyon Tem�zleme Bakım ve Onarım İşlem�



Konutların, �ş yerler�n�n ve fabr�kaların kanal�zasyon s�stemler� düzenl� aralıklar �le tem�zlenmel�d�r. S�tem
�çer�s�nde oluşan tortular ve d�ğer atıklar kullanılmaz hale gelmes�ne neden olab�l�r. Özell�kle �ş yerler�ndek�
kanal�zasyon sorunları �ş�n durmasına b�le neden olab�l�r. Uzman ek�p kadromuz ve teknoloj�k araçlarımız
sayes�nde mükemmel �şlere �mza atıyoruz. K�rl�l�ğ�n dereces�ne göre farklı tem�zleme yöntemler� bel�rl�yoruz. Bu
yöntemler�m�z sayes�nde s�stem�n tekrar k�rlenme süres�n� uzatıyoruz. Kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet�
uzun süre düzenl� s�stem çalışmasını etk�ler.

Vakumlu araçlarımız �le s�stem �ç�ndek� katı maddeler� çek�yoruz. Daha sonra püskürtme s�stem� �le uygun
tem�zleme �laçlarını sıkıyoruz. Bu �laçlar s�stem duvarına yapışan tüm atıkları yer�nden sökmekted�r. Basınçlı
araçlarımız �le s�stem �çer�s�ne su basarak tüm k�rler�n uzaklaştırılmasını sağlıyoruz. Tem�zl�k �şlem� �k� aşamadan
oluşur. İk�nc� aşama tamamen dezenfeks�yon �şlem� uygulanır. Elemanlarımız tem�zled�kler� s�stem �çer�s�ne
ant�sept�k ürünler yerleşt�r�r. Bu ürünler sayes�nde var olan ve hastalığa neden olan tüm m�kroorgan�zmalar yok
ed�l�r. Özell�kle çocuklarda yaşanan bağırsak hastalıklarının en öneml� neden� k�rl� kanal�zasyon s�stemler�d�r.

Kanal�zasyon Tem�zlenmezse Ne Olur?

Kanal�zasyon tem�zlenmed�ğ� zaman bazı sorunlar �le karşı karşıya kalınır. Havalandırma s�stem� bozulduğu �ç�n
ev ve �ş yerler�nde lağım kokuları oluşur. İshal ve d�ğer bağırsak enfeks�yonlarına neden olan bakter�ler�n üremes�
hızlanır. B�na �çler�nde, tuvaletlerde ve d�ğer g�derlerden atık su taşmaları yaşanır. İçme suları kullanılmaz hale
gel�r. Yen� b�nalarda kısa sürede çökmeler ve duvarlarda rutubet g�b� �stenmeyen sorunlar yaşanır.

Sıralamış oluğumuz bu sorunların çözümler� yüksek mal�yetlere sah�pt�r. Düzenl� aralıklar �le bakım ve onarım
yapılan s�stemlerde herhang� b�r sorun görülmez. Kontrol ed�lemeyen olaylar sonucunda yaşanan problemler �se
düşük mal�yetler �le çözüleb�l�r. F�rmamız yeterl� tekn�k b�lg�ye sah�p olduğu �ç�n �ler�de görülecek sorunları ön
görür ve erken müdahale şansı kazanmanıza yardım eder. Kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet� d�kkat ve b�lg�
gerekt�ren b�r h�zmett�r. F�rmamız her zaman çalışmalarını aynı t�t�zl�k ve d�kkat �le gerçekleşt�r�r.

Kanal�zasyonda Tıkanma ve Bloklaşma

Kanal�zasyon tıkanıklıklarını üç farklı yöntem �le açıyoruz. Fışkırtma yöntem�, ş�şleme ve jetleşme yöntemler�d�r.
Kanalın doluluk ve göllenme oranı tesp�t ed�lerek yöntem seç�l�r. Fışkırtma yöntem�nde küçük parçalar �le
tıkanmış olan kanallar açılır. Basınçlı su fışkırtılır ve boru �çer�s�ndek� yabancı madde yok ed�l�r. Ş�şleme ve
jetleme yöntem� kanal hattı uzun ve gen�ş alanlar �ç�n uygundur.

Kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet� çok gen�ş kapsamları olan hareketl� b�r sektördür. Teknoloj�n�n �lerlemes�
�le her geçen yıl farklı yöntemler gel�şt�r�l�r. F�rmamız sektörde yaşanan bu hareketl�l�ğ� yakından tak�p eder ve
kend� bünyes�ne alır. Müşter�ler�m�ze daha �y� h�zmetler sunmak �ç�n sürekl� olarak kend�m�z� gel�şt�r�yoruz.

Kanal�zasyonun tıkanıklığının açılması ve sorunların g�der�lmes� �ç�n genel olarak v�danjör kullanılır. F�rmamız
gel�şm�ş b�r f�rma olduğu �ç�n v�danjör h�zmet� vermekted�r. Küçük standart v�danjör, teleskop�k em�ş boomlu
v�danjör ve kaset boomlu v�danjör olmak üzere üç farklı v�danjör türüne sah�b�z. Küçük standart v�danjör
model�m�z �le s�te ve şeh�r �ç� rögar tıkanıklıklarını açıyoruz.

Teleskop�k em�ş boomlu v�danjör tanklı çalışma prens�b� vardır. Tank �çer�s�ndek� hava sayes�nde atıklar ve k�rl�
sular em�l�r. Bu sayede var olan tıkanıklıklar g�der�lm�ş olur. Başarılı ve etk�l� b�r uygulamadır. Genel olarak fabr�ka
g�b� kompleks kanal�zasyon s�stem� olan alanlar �ç�n kullanıyoruz. Kaset boomlu s�stem�n çalışma prens�b� de
hemen hemen aynıdır. F�rmamız gerekl� anal�zler� yaptıktan sonra hang� v�danjör türünün kullanılacağına karar
ver�r.



Kullanılan araçlar �şlem ücret�n� etk�leyeceğ� �ç�n gerekl� açıklamayı müşter�ler�m�ze önces�nde yapıyoruz. Bu
sayede �şlem sonrası ek b�r ücret talep etm�yoruz. Kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet� teknoloj�k araçlarımız
sayes�nde uygun f�yatlı ve çok konforlu şek�lde sunuyoruz.

Kanal�zasyon K�rlenmes�nde H�drojen Sülfür

S�stem �çer�s�nde bes�n maddeler�n� b�r�kmes�, atık suyun pH değer�n�n artması, b�yof�lmler ve d�ğer etkenler
neden� �le h�drojen sülfür b�r�k�m� görülür. Sıcaklığın artması �le sülfür �yonları serbest hale geçer. Bu maddeler
koroz�f olarak çok zararlıdır. Gereken tedb�rler alınmazsa havalandırma s�stem� bozulur ve göllenmeler meydana
gel�r. F�rmamız s�stemde bu gazın b�r�k�p b�r�kmed�ğ�n� bel�rlemek �ç�n gerekl� ölçümler� yapar.

Ölçüm sonuçlarına göre s�stem tavanı dayanıklı malzeme �le kaplanır. Kanal�zasyon kapakları sorunlu �se
değ�şt�r�l�r ve yeterl� hava oranının g�rmes� sağlanır. Farklı maddeler�n s�stem� tıkaması �le de gaz oluşumu
gözleneb�l�r. Bu nedenle ölçüm sonrasında tıkanıklık nedenler� tesp�t ed�l�r. Kanal�zasyonların hava almayan
kapalı alanları yaz aylarında sıcaklığın etk�s� �le gaz b�r�kt�r�r. Yaz ayları sonrasında bakım yapılmasını tavs�ye
ed�yoruz. Gaz dolu olan kanal�zasyona koruma ek�pmanları olmadan g�r�lmes� hayat� tehl�kelere neden olur.
Sağlığınız �ç�n mutlaka uzman k�ş�lerden destek almalısınız. Kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet� eğ�t�ml� k�ş�ler
tarafından ver�l�rse �ş kazaları engellenm�ş olur. Aks� halde can kaybı b�le yaşanab�l�r.

Onarım İşlem� Sonrası Yapılması Gerekenler

Kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet� aldıktan sonra d�kkat etmen�z gereken bazı hususlar vardır. İlk olarak
doğru kullanım hakkında eks�ks�z b�lg� ed�nmel�s�n�z. Kanal�zasyon sorunlarının en büyük neden� yanlış
kullabımlardır. Bu nedenle doğru kullanımını mutlaka öğrenmel�s�n�z. Mutfak, lavabo ve tuvalet g�derler�ne
yabancı ve suda er�meyen maddeler kes�nl�kle atılmamalıdır. G�derlerde h�ssett�ğ�n�z kötü koku oluşumlarını
g�dermek �ç�n k�myasal �çer�ğ� bulunan malzemeler ve koku g�der�c�ler kullanmamalısınız. Lavaboların sık sık
tıkanması gözleneb�l�r. Bu tıkanıklıkları açmak �ç�n kanal�zasyon borusuna zarar veren açıcılar dökülmemel�d�r.

Yemek sonrasında tabaklarda kalan artık gıdalar kes�nl�kle mutfak lavabosuna atılmamalıdır. Mutfak ve banyo
g�derler�ne mümkünse f�ltre takılmalı saç, yemek artıkları ve d�ğer maddeler�n g�derlere takılması engellenmel�d�r.
Borular esk�d�yse ya da zarar gördüyse kend� başınıza değ�şt�rmemel�s�n�z. Mutlaka uzman ve eğ�t�ml� k�ş�lerden
yardım �stenmel�d�r. Sıraladığımız bu kr�terlere d�kkat ett�ğ�n�z sürece tıkanıklık ve taşma sorunlarını
yaşamazsınız. F�rmamız müşter�ler�n�n her türlü �ht�yaçlarını ve sorularının cevaplarını eks�ks�z b�r şek�lde
karşılar. Aklınıza takılan her türlü soruyu uzman ek�pler�m�ze danışab�l�rs�n�z.

Kanal�zasyon Tem�zleme F�rmalarının Özell�kler�

Kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet� veren f�rmalar bazı özell�klere sah�pt�r. İlk olarak f�rmanın h�zmet belges�
bulunmalıdır. F�rma elemanları tekn�k b�lg�ye sah�p ve eğ�t�ml� k�ş�lerden oluşmalıdır. F�rma her kanal�zasyona
aynı yöntem� uygulayamaz. S�stem özell�kler�ne uygun yöntemler gel�şt�reb�lmel�d�rler. Araçları ve tekn�k
donanımları eks�ks�z olmalıdır. Kameralı görüntüleme s�stem� bulunmalıdır.

F�rma müşter�ler�n� d�nlemel� ve planlı çalışmalıdır. Planlama yeteneğ� olmayan ve sorunları tesp�t edemeyen
f�rmalar �ht�yaçlarınızı karşılayamaz. Bu nedenle karar vermeden önce f�rmanın sah�p olduğu özell�kler�
öğrenmel�s�n�z. Bu özell�kler terc�h ed�lme neden� olacağı �ç�n s�zlere f�k�r vereb�l�r.

Raporlama H�zmet�n�n Önem�



Raporlama h�zmet� her f�rmanın verd�ğ� b�r h�zmet değ�ld�r. Bu nedenle sonucundan memnun kalmayacağınız
h�zmetler alırsınız. F�rmamız müşter�ler�n�n �ht�yaçlarına tam olarak cevap vermek �ç�n raporlama h�zmet� sunar.
Raporlama planlamanın �lk adımıdır ve planlamanın nasıl yönet�leceğ� hakkında b�lg� ver�r. Bakım ve onarım �ç�n
gereken araçlar bel�rlen�r, �şlem süres� tesp�t ed�l�r ve hang� alanlara müdahale ed�lmes� gerekt�ğ� öğren�l�r.

Kanal�zasyon bakım ve onarımı h�zmet� �şlem�nde kamera s�stemler�n� kullanmak öneml�d�r. İşlem süres�n�n
m�n�mum sev�yeye �nd�r�lmes�ne büyük katkılar sağlar. Bu sayede �şlem ücret� de azalmış olur. F�rmamız son
teknoloj� ürünler�ne sah�p olduğu �ç�n en konforlu bakım h�zmet� ver�r. F�rmamız köklü ve tecrübel� b�r f�rmadır.
Müşter�ler�m�ze en kal�tel� ve ayrıcalıklı h�zmetler ver�yoruz.

Yen� Kanal�zasyona Bakım Yapılması Gerek�r M�?

Kanal�zasyon s�stemler� kısa sürede bakım ve onarım gerekt�ren s�stemler değ�ld�r. Ancak �lerleyen zamanlarda
çok c�dd� boyutlarda sorunlar �le karşılaşmamak �ç�n bel�rl� per�yotlar �le kontrol ed�lmes� gerekt�ğ�n� söylüyoruz.
B�naların yen� yapılması kanal�zasyonun yen� olduğunu kanıtlamaz. B�na �ç�ndek� tes�sat yen� olsa b�le sokakta
bulunan esk� s�stem �çer�s�ne �lave ed�l�r. Bu nedenle bel�rl� aralıklar �le tak�p ederek oluşab�lecek sorunlar
önceden tesp�t ed�l�r.

F�rmamız müşter�ler�m�z�n talepler� doğrultusunda çevre ve b�na kanal�zasyonlarını �nceler ve var olan sorunları
tesp�t eder. Özell�kle esk� s�stemler� bulunan kanal�zasyonlar tehl�kel� olab�l�r. Bu nedenle �ş�nde uzman ve yeterl�
tekn�k ek�pmanı bulunan f�rmalardan yardım taleb�nde bulunab�l�rs�n�z. Kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet�
�ç�n doğru f�rma seçmeye özen göster�n.

Kanal�zasyon Kend�n� Tem�zleyeb�l�r M�?

Kanal�zasyon çökelme ve erozyon g�b� sorunların yaşanmaması �ç�n kend� kend�n� tem�zleme özell�ğ�ne sah�pt�r.
Ancak bu özell�k yen� s�stemlerde vardır ve yeterl� de değ�ld�r. Borulardak� mekan�k sorunların g�der�lmes�,
k�myasal herb�s�tler�n yok ed�lmes�, kanal�zasyon hatlarının onarılması ve astar parçaların montajı �ç�n dış
müdahale gerekt�r�r. Kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet� gerekl� ve bel�rl� aralıklar �le alınmalıdır.

S�stem kayma ger�l�m�n� artırab�l�r. Bu sayede göllenme ve b�r�kme gec�k�r. Ancak tek başına tamamen yok etmes�
söz konusu değ�ld�r. S�zlere s�stem�n kend� kend�n� tem�zled�ğ�n� söyleyen k�ş�lere �t�bar etmemel�s�n�z. Atık su
akış hızının ayarlanması ve koku oluşumunu önlemek �ç�n �ş�nde uzman f�rmalardan yardım �stey�n.

F�rma Seç�m�nde D�kkat Ed�lmes� Gerekenler

Kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet� veren f�rmaları seçmeden önce göz önünde bulundurmanız gereken bazı
hususlar vardır. İlk olarak f�rmanın el�nde bulunan araçların tekn�k özell�kler� ve basınç değer�n� sorgulamalısınız.
Yen� olmayan aletler yeterl� tem�zleme �şlem� yapamayacağı �ç�n kısa süre sonra tekrar tıkanıklıklar oluşur.
H�zmet vermek �ç�n bazı belgeler�n bulunması zorunludur. İş yer�n�z �ç�n h�zmet alacaksanız mutlaka bu belgeler�
görmek �sted�ğ�n�z� bel�rt�n.

Araçların teknoloj�k ve yen� olması �şlem�n sadece bel�rl� b�r yüzdes�n� etk�ler. Tekn�k personel�n tecrübes� ve
b�lg�s� olmalıdır. Personel�n ne kadar süred�r bu h�zmet� verd�ğ�n� öğrenmel�s�n�z. Yen� başlayan personeller tek
başına bu �şlem� yapamayab�l�r.

F�rmanın her zaman ulaşılab�l�r olup olmadığını kontrol etmel�s�n�z. İşlem sonrasında yaşanan problemler �ç�n bu
öneml� b�r detaydır. F�rmanın adres� merkez� b�r yer olmalıdır. Aks� halde telefonuna ulaşamadığınız f�rmanın
adres�ne g�demezs�n�z. Kanal�zasyon bakımının en öneml� detayı noktasal sorun tesp�t�n�n yapılmasıdır. Bunun



�ç�nde görüntüleme tekn�kler� kullanılmalıdır. Bu tekn�kler� kullanmayan f�rmalara �t�bar etmemel�s�n�z. Gereks�z
kazı ve �şlem sonrası tem�zl�kten kurtulmak �ç�n noktasal tesp�t çok öneml�d�r.

Profesyonel h�zmet veren f�rmalar her zaman terc�h ed�len f�rmalardır. Bu nedenle araştırma yaparken müşter�
görüşler�ne de mutlaka başvurmalısınız. Adını duyurmuş ve verd�ğ� h�zmet kal�tes�n� kanıtlamış f�rmalardır.
Garant�l� h�zmet vermeye f�rmalar terc�h�n�z olmamalıdır. Aks� halde öded�ğ�n�z sorun yaşayab�l�rs�n�z. F�rmamız
�şlem sonrası ger� dönüş yapan tüm müşter�ler�ne kısa sürede döner ve var olan problem� ortadan kaldırır.
Ayrıcalıklı kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet� �ç�n f�rmamızı terc�h edeb�l�rs�n�z.

Kanal�zasyon Bakımı Neden Öneml�d�r?

Kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet� hayat� derecede öneml�d�r. Bakım yapılmayan s�stemde yaşanab�lecek
sorunları ve zararları sıralardak�;

Bozuk kanal�zasyon s�stem� çevre ve hava k�rl�l�ğ�ne neden olur.
Tuvaletten ve lavabodan yükselen zararlı gazlar sonucu �nsan hayatı tehl�keye g�rer.
Atık sular �çme suyuna karışır ve paraz�tler�n oluşmasına neden olur.
Tuvalet, banyo ve mutfak g�derler� sürekl� tıkanır ve kullanılmaz hale gel�r.
Sürekl� olarak tıkanıklık açma �şlem� gerek�r ve madd� kayba neden olur.

Kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet� madd� açıdan yüksek geleb�l�r. Ancak sağlığınız �ç�n gerekl�d�r. A�len�z�n
yaşam kal�tes�n� artırmak ve �ş yer�n�z�n çalışmasını sürdürmek �ç�n bu h�zmet� almak zorundasınız. Uygun f�yata
profesyonel h�zmet veren f�rmamızdan yardım alab�l�rs�n�z.

Kanal�zasyon Tem�zleme F�rması Nasıl Olmalıdır?

Kanal�zasyon bakımı ve onarımı h�zmet� veren f�rma bazı özell�kler� taşımalıdır. İlk olarak f�rmanın tüm personel�
güler yüzlü ve müşter�ler�n�n sorunlarını d�nleyen �nsanlardan oluşmalıdır. Tes�sat s�stemler� çok karmaşık b�r
yapıya sah�pt�r. Bağlantı şek�ller� ve kullanılan elemanlar değ�ş�k olab�l�r. Bu nedenle f�rmanın tekn�k b�lg�s� çok
yüksek olmalıdır. Kanal�zasyonun tıkanması ya da taşması g�b� problemler�n ne zaman gel�şeceğ� b�l�nmez. İy� b�r
f�rma günün her saat�nde müşter�ler�n�n çağrılarına cevap vereb�lmel�d�r.

Müşter�s� �le güven bağlantısını kurab�lmel� ve gereks�z yedek parça kullanımı yapmamalıdır. İht�yacın dışında
ürünler kullanmamalı ve �şlem sonrası doğru şek�lde b�lg� vereb�lmel�d�r. Kanal�zasyon �nsan yaşamını öneml�
ölçüde etk�leyen b�r faktördür. Günlük yaşantıyı ve �ş yer�ndek� çalışmayı olumsuz etk�ler. İlerlem�ş sorunlar �ş�n
durdurulmasına neden olab�l�r. Kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet� alanında profesyonel ve her zaman
�let�ş�mde olab�leceğ�n�z b�r f�rma terc�h� yapmalısınız.

Kanal�zasyon Bakım ve Onarım F�yatları

Kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet� f�yatları değ�ş�kl�k göster�r. F�rmamız f�yat pol�t�kasını bel�rlerken bazı
kr�terlere d�kkat eder. İlk olarak kanal�zasyonun büyüklüğü bel�rlen�r. S�stem uzadıkça ver�len h�zmet süres� ve
kullanılan malzeme artış göster�r. Bu nedenle h�zmet f�yatları artar. Tem�zlenecek olan kanal�zasyon s�stem�n�n
uzaklığı da f�yat değ�ş�kl�ğ�ne etken olan kr�terlerden b�r�s�d�r. Sektörde çok farklı f�yat dalgalanmaları
yaşanmaktadır. Özell�kle yen� dah�l olan ve sadece tıkalı küçük boruların açılması h�zmet�n� veren f�rmalar
müşter� potans�yel�n� artırmak �ç�n çok az ücretler talep eder. Ancak kanal�zasyon bakımı çok farklı ve kompl�ke
b�r h�zmett�r. Bu nedenle bu f�rmalara �t�bar etmey�n�z.



F�rmamız fabr�ka kanal�zasyonu, şeh�r şebeke kanal�zasyonu ve konut kanal�zasyonu bakımı ve onarımı
h�zmet�n� sunar. Kullandığımız tüm araç ve gerekler son teknoloj� ürünler�d�r. El�m�zde bulunan aletler�n
bakımlarını da per�yod�k olarak yapıyoruz. Bu sayede sorunsuz ve başarılı �şlemler gerçekleşt�r�yoruz.
F�rmamızın öncel�ğ� her zaman müşter�ler�n�n sağlığı ve memnun�yet� olmuştur. Kurulduğumuz �lk günden �t�baren
bu prens�p �le müşter�ler�m�ze h�zmet ver�yoruz. Sektörde öncü olmamızın en öneml� nedenler�nden b�r�s� de
müşter�ler�m�z�n referanslarıdır. Kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet� veren güveneb�leceğ�n�z nad�r
kurumlardan b�r�y�z.

A�len�z�n sağlığı ve kanal�zasyon s�stemler�n�z�n doğru bakım �şlem� �ç�n b�zler� terc�h edeb�l�rs�n�z. Tıkanma
sorunlarının ne zaman gel�şeceğ� ön görülemez. Bu nedenle f�rmamız günün her saat�nde h�zmet ver�r.
İht�yacınız olduğu zaman b�zlere 7/24 ulaşım sağlayab�l�rs�n�z. İrt�bat numaralarımızdan gelen çağrılara günün
her saat�nde cevap ver�yoruz. Kanal�zasyon bakım ve onarım h�zmet� profesyonel şek�lde yapılmalıdır. Bu
nedenle f�rma seç�m�n�z çok öneml�d�r.
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