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Yaşam alanların da p�s ve atık suların doğrudan g�tt�ğ� yere kanal s�stem� den�r. Kanallar aracılığıyla toplanan p�s
su s�stem�, altyapı s�stem� sayes�nde kanal�zasyon atıklarının da toplanır. Tüm yaşam alanlarında bu altyapı
s�stemler�n�n mevcut b�r şek�lde bulunması gerek�r. Kanal�zasyon s�stemler� �le b�rl�kte köy, kasaba, şeh�r merkez�
ve bütün alanlarda bulunan p�s atık su s�stemler�n�n her alanda bulunması mecbur�d�r.

İnsan sağlığı �ç�n bu kanalların üstünün kapanması öneml�d�r. M�krop ve v�rüs yayılımını önlemek �ç�n p�s atıkların
bel�rl� b�r alanda düzenl� olarak toplanması ve üstünün her da�m kapalı olması gerek�r. Bazı tekn�k ve k�ş�ye bağlı
durumlarda tıkanıklık meydana gel�r. Bu durumlarda Yen�mahalle kanal tem�zleme f�rmamızdan yardım
alab�l�rs�n�z. 

Kanal ve Kanal�zasyon Tıkanıklığı Neden Olur?

B�naların ve yaşam alanlarının atık sularının toplandığı s�stemlere ve yerlere kanal�zasyon den�r. P�s su
atıklarının toplandığı alanların, �nsan sağlığını tehd�t etmeyecek şek�lde kurulması gerek�r. Yen�mahalle kanal
tem�zleme f�rmamız bu konuda alanında uzman ve profesyonel k�ş�lerle h�zmet ver�r. 

S�stemler�n doğru b�r şek�lde kurulmasını da sağlayan f�rmamız, altyapı s�stem�n�n tem�zl�ğ� �le b�rl�kte bütün
yaşam alanlarına h�zmet ver�r. Bazı durumlarda bu altyapı s�stemler�n�n tıkandığı gözlemlen�r. Mutfak, lavabo ve
banyo s�stemler�n�n doğrudan kanal�zasyona bağlı olduğu g�derlerden kes�nl�kle ve kes�nl�kle g�derler� tıkayacak
ürünler�n atılmaması gerek�r.

Tuvalet ve banyolar dan atılan ıslak mend�ller, kâğıt havlular, bezler ve kozmet�k ürünler� tıkanıklığa sebeb�yet
ver�r.

Kanal G�der�ne Atılmaması Gereken Ürünler

Mutfak, lavabo ve banyoların d�rekt olarak bağlandığı kanal s�stemler�, kanal�zasyon �le bağlantılıdır. Bütün
yaşam alanlarında bu alanların mevcut b�r şek�lde �nsanların �ht�yaçlarını g�dereb�lmes� �ç�n bulunmalıdır. Bu
alanları kullanırken �nsan sağlığını tehd�t etmeyecek şek�lde tem�z ve düzenl� olarak kullanmanız gerek�r. Bu
alanlarda kullanılan sular, kanal s�stemler� �le b�rl�kte kanal�zasyon da toplanır.

Bu g�b� durumlarda g�derlere atılmaması gereken ürünler kes�nl�kle atılmamalıdır. Bu ürünler; ıslak mend�l, kâğıt
havlu, kozmet�k ürünler�, ıslak mend�ller kes�nl�kle atılmamalıdır. Bu ürünler su �çer�s�nde çözünürlüğü oldukça
düşük olduğu �ç�n zamanla g�dere tıkanıp orada p�s suyun g�tmes�n� engeller. Bu g�b� durumlarda Yen�mahalle
kanal tem�zleme f�rmamızdan h�zmet alarak kanal tem�zleme h�zmet� alab�l�rs�n�z.

Kanal Tem�zleme Kanal Boru S�stem�

Kanal�zasyon altyapı ve s�stemler� kanallar yardımıyla doğru b�r şek�lde yapılmalıdır. Altyapı s�stemler�nde
hatalı boru döşenmes� yanlış kullanımdan dolayı kanal tem�zleme h�zmet� alınması gereken durumlar vardır.
Altyapı s�stemler�nde çevresel etmenlerden dolayı esk�yen boruların kırılması, patlaması ve çürümes� g�b�
nedenlerden dolayı p�s suların doğrudan olarak kanal�zasyona g�tmes� engellen�r. Çürüyen boruların
değ�şt�r�lmes� �le b�rl�kte kanal�zasyon altyapı s�stem� sağlıklı b�r şek�lde çalışmaya devam eder. Bu g�b�
durumlarda logar kapaklarının açılması gerek�r.

F�rmamız bu konuda Yen�mahalle kanal tem�zleme adı altında h�zmet vererek boru değ�ş�m� ve kanal tem�zleme
h�zmet� ver�r. Boruların değ�şt�r�lme h�zmet� ver�l�rken d�ğer sağlam borularda kırılma meydana gelmemes�
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öneml�d�r. F�rmamızın bu konuda alanında profesyonel ve uzman k�ş�lerle çalıştığı �ç�n h�çb�r sorun yaşamadan
bu sorunu g�dereb�l�rs�n�z.

Yen�mahalle Kanal Tem�zleme V�danjör H�zmet�

Fossept�k kuyularında ve kanal�zasyon s�stemler�nde b�r�kt�r�len atıkları çekmek �ç�n şeh�r merkezler�nde bulunan
tıkanıklıkların açılmasını sağlayan araçlara v�danjör den�r. Çek�m gücü sayes�nde alanda bulunan p�s atık suları
anında çeken ve ortamın tem�zlenmes�n� sağlayan bu araçlar teknoloj�n�n gel�şmes�yle b�rl�kte üstün h�zmet ver�r.
Bu h�zmet� alacağınız zaman alanında uzman ve teknoloj�k araçlarla çalışan f�rmalardan yardım almanız gerek�r. 

F�rmamız bu konuda Yen�mahalle kanal tem�zleme adı altında bu h�zmet� vererek, alanların p�s sulardan
kurtulmasını sağlar. Santr�füj pompa s�stem�ne sah�p olan bu mak�naların em�ş gücü sağlaması �ç�n, gerekl� ek�p
ve ek�pmanlara sah�p olması gerek�r. Pompa yardımıyla sağlanan bu s�stem sayes�nde kanal�zasyon ve fossept�k
çukurlarda k� �nsan atıkları çek�lerek alanların boşaltılması sağlanır.

Yen�mahalle Kanal Tem�zleme H�zmet� F�yatları

Tıkanıklık ve kanal�zasyon sorunları oldukça can sıkıcı sorunlar arasındadır. Bu sorunların en kısa zamanda
çözülmes� �nsan sağlığını tehd�t edecek v�rüs ve m�kropların arınmasını sağlar. Yen�mahalle tıkanıklık açma
h�zmet� veren f�rmamızdan destek alarak sorunlarınızı g�dereb�l�rs�n�z.

B�rçok f�rma bu h�zmet� vermekted�r. Fakat f�rmamız uygun f�yat kal�tes� ve kamera s�stem� �le b�rl�kte alanların en
kısa sürede açılmasını sağlar. %100 uygun f�yat kal�tes� sunan f�rmamız Yen�mahalle kanal tem�zleme adı
altında bu h�zmet� vermekted�r. 
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