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İş yer�n�zde ya da ev�n�zde mutfaklarınızda, tuvaletler�n�zde ya da banyolarınızda kırılma ve dökülme g�b� tad�lat
�şlemler�ne gerek kalmadan S�ncan tıkanıklık açma f�rmasından h�zmet alab�l�rs�n�z.

Yılların verm�ş olduğum deney�m ve profesyonel b�r ek�p çalışması �le p�maşlarınız, rögarlarınız ve borulardak�
tıkanıklar en modern mak�neler ve yöntemler sayes�nde kolaylıkla açılır. Üstel�k bu �şlemler� yaparken ver�ml� b�r
zaman kullanımı yapılarak en uygun f�yatlar �le kal�tel� b�r h�zmet alırsınız.

S�ncan Tıkanıklık Açma H�zmet Ne Zaman Alınır?

İnsanlar b�lmeden ve �stemeyerek lavabolarına bazen yabancı maddeler atarak, bazen yemek artıkları neden� �le
tıkanmasına sebeb�yet vereb�l�rler.

Öyle k� bu durumun sıklığı ve boyutuna göre durum çözümsüz b�r hale geleb�l�r. Boruların patlamasına, bulunulan
ortamda su taşkınlarına, kötü kokulara neden olur.

Mutfak lavaboları çöpe atılmayan yağ ve yemek artıkları neden� �le, klozetler ped, çocuk bez� ya da suda
er�meyen tuvalet kağıtları neden� �le, banyolar �se kıl ve saçlar neden� �le tıkanab�l�r.

Zamanında müdahale ed�lmezse bu tıkanıklar neden� �le �stenmeyen sonuçlar oluşab�l�r. Durum o kadar �ler�
g�deb�l�r k� b�r da�rede yaşanan bu tıkanıklık komple b�r b�nanın g�derler�ne zarar vereb�l�r hal alab�l�r.

S�ncan tıkanıklık açma h�zmet� almak �ç�n, böyle b�r durumdan şüphelend�ğ�n�z an da derhal f�rmamız �le �rt�bata
geçeb�l�r ve büyük felaketler�n oluşmasına engel olab�l�rs�n�z.

S�ncan Tıkanıklık Açma H�zmet�nde Rögar Tem�zl�ğ�

Çoğumuzun adını duyduğu ama �şlev ve kapsam alanında ne �şe yaradığını b�lmed�ğ� rögarlar �nsan hatası
neden� �le tıkanır. B�l�nçs�zce lavabolara atılan yemek artıkları, yağ atıklarının donması, saç ve kıllar, kadın
pedler�, bebek bezler� ve suda er�meyen kağıtların klozetlere atılması, sert ve katı c�s�mler�n g�derlere atılması
neden� �le tıkanıklıklar yaşanır.

Bu tıkanıklıklar b�naların dışında yer alan rögarların tıkanmasına ve suyun normal yolla akışını sağlayamamasına
neden olur.

S�ncan tıkanıklık açma h�zmet�nde sadece b�na �ç�nde değ�l alt yapı �le �lg�l� sorunlara da çözüm sunulur.
Tıkanıklık �şlemler� daha �nşaat aşamasında dah� başlamış ve �lerleyen zamanlarda sorun hal�ne gelm�ş olab�l�r.
Bunların tesp�t� �ç�n güven�l�r ve profesyonel f�rmalardan h�zmet almalısınız.

Tıkanıklık Açma Hang� Durumlarda Yapılır?

Tuvaletlerde tıkanıklık olmaması �ç�n bazı durumlarda hassas davranmalı ve d�kkat ed�lmel�d�r.

Tuvalet lavaboları �çer�s�ne ıslak mend�l atılmamalıdır. Çünkü bunlar zamanla suda er�meyen c�nslerden �se
g�derler�n tıkanmasına neden olur.
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Aynı şek�lde tuvalet rulo kağıtları da kanal�zasyonlar da tıkanıklık sebeb�d�r.

Klozet �çer�s�ne poşet ve naylonlar, kadın h�jyen�k pedler�, plast�kten yapılmış ürünler g�b� p�maşı tıkamaya müsa�t
h�çb�r ürün atılmamalıdır.

Tem�zl�k esnasında kullanılan süpürgen�n haznes�, ked�n�z �ç�n kullandığınız kum, saksınızda bulunan toprak g�b�
maddeler� klozete attığınızda, rögarlara kadar tıkanıklığın uzamasına neden olacak unsurlar �le karşılaşab�l�rs�n�z.

Bu durumlarda S�ncan tıkanıklık açma f�rmamız modern teknoloj� �le donatılmış aletler� kullanarak sorunun
kaynağına ulaşır. Tüm bu �şlemlerden önce uzman k�ş�ler tarafından tıkanıklık tesp�tler� yapılır ve hang� yöntemler
kullanılarak çözümleneceğ� bel�rlen�r.

S�ncan Tıkanıklık Açma H�zmet� Almak Şart mıdır?

Lavabolarınız tıkandığı zaman kend�n�zce bunları açmak �ç�n çeş�tl� yöntemlere başvurab�l�rs�n�z. Ancak bazı
durumlarda ne yaparsanız yapın, h�çb�r yöntem �şe yaramaz. Böyle b�r durumda kanal�zasyonlarınızda daha
büyük ve çözümsüz sonuçlar �le karşılaşmak �stem�yorsanız, mutlaka Ankara S�ncan tıkanıklık açma h�zmet�n�
almalısınız.

Bu tıkanıklar sonucunda g�der tıkanıklığı �le normal akışını yapamayan p�s sular ger� taşar. Bulunduğunuz
ortamda p�s kokular oluşur. Sadece kend� bulunduğunuz ortama değ�l alt ya da üst komşunuza da bu
tıkanıklıktan dolayı sorun oluşturab�l�rs�n�z.

S�ncan Tıkanıklık Açma H�zmet�nde Teknoloj�k C�haz Kullanımı

Yaşanab�lecek olan tüm g�der, rögar ve p�maş tıkanmalarında kameralı görüntüleme c�hazlarından
faydalanılarak, boruların �ç�ndek� kanallar kontrol ed�l�r.

Böylel�kle tıkanıklığın yaşandığı yer� kırmaya gerek kalmadan çözülür. Boruların büyüklük ve çaplarına göre her
ebatta kullanılan tıkanıklık açmak �ç�n mak�neler kullanan f�rmalar, bunları doğru zamanda ve doğru şek�lde
kullanımı �le kısa sürede �şler�n� b�t�r�rler.

İşlem sonucunda müşter� memnun�yet� �ç�n modern teknoloj� kullanımı f�rmanın kal�tes�n� göster�r. S�zde S�ncan
tıkanıklık açma h�zmet�nde kal�tey� ve farkı yaşamak �st�yorsanız f�rmamız �le �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z. Tam
kapsamlı çalışmalarımızla s�zde memnun müşter�ler referans l�stes�ne g�reb�l�rs�n�z.
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