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Tıkanan boruların ve kanal�zasyon borularının açma h�zmet�, alanında uzman f�rmalar tarafından yapılmalıdır.
Borunun tıkanması kanal tem�zleme h�zmet� �le yapılab�l�r. S�ncan kanal tem�zleme h�zmet� veren f�rmamız
tarafından bu h�zmet� alab�l�rs�n�z. Kanal tem�zleme, �ş yer� ve b�naların kanal�zasyon hatlarında k�
tıkanıklıklarında ve boruların tamamen tıkanmasında ver�len h�zmett�r.

Tıkalı boruların açılması sırasında boruların h�çb�r zarar görmemes� gerek�r. Boruların zarar görmes� daha büyük
sorunlara sebeb�yet vererek su patlaklarını ve su kaçaklarına sebeb�yet ver�r. Bu yüzden Ankara kanal tem�zleme
h�zmet� alanında uzman k�ş�ler tarafından güven�l�r b�r şek�lde kanal ve kanal�zasyonların tem�zl�ğ�n�
yaptırab�l�rs�n�z. F�rmamız sayes�nde S�ncan kanal tem�zleme h�zmet� ver�l�r.

S�ncan Kanal Tem�zlemede Kanal Tıkanıklığı Neden Olur?

P�s su g�derler�n�n d�rekt olarak bağlandığı alana kanal�zasyon den�r. Bazı durumlarda kanal tıkanıklığı sorunu
meydana gel�r ve oldukça can sıkıcı b�r sorundur. Kanal sorunlarının en kısa zamanda hızlı b�r şek�lde çözülmes�
�nsan sağlığı �ç�n oldukça öneml�d�r. Çünkü kanal tıkanıklığı durumunda lavabolardan ve banyolardan taşan p�s
su, m�krop ve bakter� üret�c�ler�nden d�rekt olarak �nsan sağlığını tehd�t eder.

Kanal�zasyon tıkanmasının en yaygın neden�, g�derlere atılmaması gereken ürünlerd�r. Bu ürünler kozmet�k
ürünler�, bez, ıslak mend�l ve kâğıt havlu olarak g�der� tıkayan yaygın ürünler arasındadır. B�naların atık suların
toplandığı s�stemlere bu ürünler�n kes�nl�kle ve kes�nl�kle atılmaması gerek�r. Çünkü p�s su g�derler�n�n sağlıklı b�r
şek�lde g�tt�ğ� alanlarda tıkanma meydana gelerek p�s suların g�tmemes�ne neden olur. S�ncan kanal tem�zleme
h�zmet� veren f�rmamız tarafından her türlü tıkanıklık sorunu anında g�der�l�r.

S�ncan Kanal Tem�zleme Kanal Borularında Kaynaklanan Sorunlar

Kanal�zasyonların ve kanalların tıkanmasının nedenler� yalnızca hatalı kullanımı değ�ld�r. Bazen k�ş�ye bağlı ve
tekn�k sorunlardan dolayı tıkanan kanal�zasyon boruları esk�m�ş ve çürümüş olab�l�r. Boruların sağlıklı b�r şek�lde
değ�şt�r�lmes� �nsan sağlığı açısından tehd�t oluşturmayacak şek�lde yerleşt�r�lmel�d�r. Eğer p�s su tes�satında
boruların düzenl� b�r şek�lde yerleşt�r�lmes� yapılmazsa sorunlar oluşur. P�s su patlamaları meydana gelerek �nsan
sağlığı �ç�n tehd�t oluşturab�lecek m�krop ve v�rüsler�n yayılmasını sağlar.

S�ncan kanal tem�zleme h�zmet� veren f�rmamız boruların sağlıklı b�r şek�lde değ�şt�r�lmes� ve d�zayn ed�lmes�
h�zmet� de ver�r. Kırılan borular çıkartılarak yer�ne yen� boruların takılması ve p�s su tes�satının tamamen
değ�şt�r�lmes� �le yapılan değ�ş�kl�kler sayes�nde p�s su tes�satı sağlıklı b�r şek�lde çalışır. Boruların kanal�zasyona
mey�ll� b�r şek�lde d�zayn ed�lmes� kanal açma �şlem�nde oldukça �şe yarayacaktır. Böylece kolaylıkla borular
tem�zlenerek kanal açma h�zmet� gerçekleşt�r�l�r.

S�ncan Kanal Tem�zleme Tuvalet G�der� Kanal Açma H�zmet�

Her yaşam alanlarında �nsanların �ht�yacını g�dermes� �ç�n bulunan lavabo ve tuvaletler �k� farklı t�pte yaşam
alanlarında bulunur. Alaturka ve klozet t�p� �le yaşam alanlarında bulunan tuvaletler�n bazı durumlardan dolayı
tıkandığı gözlemlen�r. Tuvalet tıkanıklığında S�ncan kanal tem�zleme h�zmet�nden yararlanab�l�rs�n�z.

Tuvalet g�derler�ne atılmaması gereken ürünler ıslak mend�l, kâğıt havlu, bez ve kozmet�k ürünler� kes�nl�kle
atılmamalıdır. Kanal tem�zleme h�zmet�nde tuvaletlere atılan ürün tesp�t ed�lerek bu ürünün çıkartılması
sayes�nde kanallar sağlıklı b�r şek�lde çalışır. Tuvaletlere atılan bu ürünler kes�nl�kle ve kes�nl�kle tuvalet
g�derler�ne ve kanallarına atılmamalıdır.
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Tuvalet tıkanması sorunlarında k�myasal ürünler kullanırken oldukça d�kkatl� olmanız gerek�r. Fakat bazı atılan
ürünler dolayısıyla k�myasal açıcılar da bu sorunu ortadan kaldırmaz. S�ncan rögar açma h�zmet� �le b�rl�kte
kanal�zasyon g�derler� açılarak tem�zl�ğ� yapılır.

S�ncan Kanal Tem�zleme Mutfak Kanal G�derler�n�n Tıkanması

Gün �çer�s�nde evlerde veya çeş�tl� yaşam alanlarında kullanılan mutfak lavabolarında h�jyen ön planda olmalıdır.
Çünkü �nsan sağlığı �le doğrudan karşı karşıya olan y�yecekler�n tem�z b�r şek�lde yıkanması ve muhafaza
ed�lmes� öneml�d�r. Mutfaklarda bulunan lavabolarda yıkanan çeş�tl� sebze ve meyveler�n atık suları kanal
yardımıyla kanal�zasyona gönder�l�r.

Bazı durumlarda mutfak lavaboları kanalları tıkanmaktadır. Bu durumlar; d�rekt olarak lavaboya �ç�ne dökülen
yemek artıkları ve d�rek olarak dökülen yağlar tıkanmaya neden olur. S�ncan kanal tem�zleme h�zmet� sayes�nde
mutfakta tıkanıklık sorunlarını g�dereb�l�rs�n�z.

S�ncan Kanal Tem�zleme Kanal Açma H�zmet�

Kanal açma h�zmet�nde tıkanan p�s suların çek�ş gücünü sağlayan v�danjörler sayes�nde bu h�zmet
gerçekleşt�r�l�r. S�ncan v�danjör h�zmet� sayes�nde ortamlarda bulunan p�s suyun em�ş� yapılarak ortamdan p�s su
arındırılır. F�rmamız tarafından ver�len bu h�zmet sayes�nde ortamda bulunan p�s su atıklarının çek�lmes� sağlanır
Böylece ortamda oluşab�lecek m�krop ve v�rüsler önlenm�ş olur.
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