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Kanal tıkanıklığı, özell�kle bel�rl� dönemlerde b�rçok k�ş�n�n b�nalarında veya özel yapılarında yaşadığı problemler
arasındadır. Özell�kle sert c�s�m kullanımı veya uzun süre boyunca kanal tam�ratı yaptırmamak bu g�b� sorunlara
neden olab�l�r. Kanal tıkanıklığı açma h�zmet� veren f�rmamız, s�zlere profesyonel ve son teknoloj�k c�hazları �le
h�zmet ver�yor. C�hazlarımız �le kullanımda olduğunuz kanalları kısa b�r sürede açmaktayız.

Kanal Tıkanıklığını Açmak İç�n Hang� Yöntemler Kullanılmalıdır?

Evlerde kullanılan bütün g�der boruları bunlar su borusu, mutfak, banyo ve tuvalet olmak üzere tamamen
kanal�zasyona bağlı b�r şek�lde bulunmaktadır.

Tuvalet �çer�s�ne atılan bütün c�s�mler parçalansa da parçalanmasa da mutlaka kanal�zasyon s�stem�ne
g�tmekted�r. Bu g�b� durumlarda zaman �çer�s�nde kanallar tıkanmaktadır. K�ş�ler�n bu g�b� durumlar �ç�n, mutlaka
uzman b�r f�rmadan kanal tıkanıklığı açma h�zmet� alması gerekmekted�r. Özell�kle su �le parçalanmayan ürünler,
zaman �çer�s�nde atık su g�der�n� kapatmaktadır.

Tıkanıklık Açma H�zmet�

Sonrasında �se tes�sat s�stem� zarar görerek hata vermeye başlar. F�rmamız s�zler �ç�n her türlü kanal tıkanıklığı
açma �şlem�n� uygulamaktadır. S�zlerde tem�z b�r şek�lde lavabo, tuvalet veya mutfak lavabosunu kullanmak
�stersen�z, b�zlerle �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z. Son teknoloj�k ürünler�m�z �le s�zlere da�mî olarak güven�l�r b�r şek�lde
destek olab�l�r�z. F�rmamız s�zlere özel görüntüleme h�zmet� sunmak �le beraber, robotla kanal açma h�zmet� de
sunar.

Kanal Tıkanması Nasıl Bell� Olur?

Kanal tıkanıklığı, genel olarak taşma hal�nde kend�n� bell� eder. Kanal tıkanmasının d�ğer bel�rt�ler�nden b�r� �se
rutubet oluşmasıdır. Özell�kle duvarlarda aşırı nem olması veya rutubet olması ev�n�zde kanal tıkanıklığı sorunu
olduğunu bell� eder. Kanal�zasyon g�derler�n�n tıkanması, komşu da�relere de zarar vereb�l�r. Kanal tıkanması hem
s�zlere hem de çevren�zdek� �nsanlara büyük b�r oranda madd� ve manev� b�r şek�lde zarar vereb�l�r.

Tuvalet kanalının tıkanması durumunda �se tuvalet �çer�s�nde su basma g�b� olaylarla karşılaşab�l�rs�n�z. Bu g�b�
problemler çevren�zde bulunan �nsanlarla da �l�şk�n�z� büyük b�r oranda etk�leyeb�l�r. S�zlerde bu tarz problemler �le
karşılaşmamak �ç�n f�rmamızla �let�ş�me geçerek uygun f�yatlı ve kal�tel� b�r h�zmet alab�l�rs�n�z.

Kanal Tıkanıklığı Nasıl Görüntülen�r?



Kanal tıkanıklığı açma �şlem� sırasında bel�rl� tekn�kler uygulanmaktadır.

Genel olarak bu �şlem �ç�n elektron�k c�hazlarla görüntülenme terc�h ed�lmekted�r. Esk� t�p
tam�r �şler�nde genel olarak kırma veya dökme g�b� şeyler uygulanırdı. Ancak günümüzde
bu yöntem artık esk� modadır. Kırmadan, dökmeden kolay b�r şek�lde görüntülenme �şlem�
�le kanal tıkanıklığı g�der�leb�l�r.

Fayansların gereks�z yere sökülmes� veya kırılması s�zler� madd� ve manev� anlamda
yıpratab�lecek olaylar arasındadır. Ancak �ler� teknoloj� ürünü olan görüntülenme s�stem�
herhang� b�r şek�lde kırma �şlem� gerekt�rmeden s�zler�n problem�n� kısa b�r süre
�çer�s�nde çözmem�ze yardımcı olmaktadır.

Ev �çer�s�nde k� düzen� bozmadan yapacağımız, kanal tıkanıklığı açma �şlemler� aynı
zamanda da ev�n�z�n genel görüntüsü koruyacaktır. Bu �şlem sayes�nde s�zlerde ekstra
masrafa g�rmeden kolay b�r şek�lde kanallarınızı tam�r ett�reb�l�rs�n�z. Bu h�zmet türü
k�ş�ler tarafından en çok terc�h ed�len ve beğen�len h�zmet türler� arasındadır. Normal
şartlarda zor olan kanal tıkanıklığı açma �şlem� bu sayede daha kolay b�r hale gel�r.
F�rmamız son teknoloj� aletler�yle �le s�zlere sorunsuz ve kal�tel� b�r kanal tıkanıklığı açma
h�zmet� ver�r.

Kanal Tıkanıklığı Nedenler� Nelerd�r?

Kanal tıkanıklığı nedenler�n�n en başında saçların, kılların ve benzer� tüyler�n g�derlerden toplanmaması, bu
tüyler�n uzun süre boyunca g�derlere atılmasıdır.

Kanal Tıkanıklığı Nedenler� Nelerd�r?

Kanal�zasyona atılan peçete, tuvalet kâğıdı veya tuvalet kâğıdı rulosu da bu tarz durumlara sebep olan d�ğer
faktörlerden b�r�d�r. Özell�kle plast�k veya er�meyen sert c�s�mler�n kanal�zasyon g�derler�ne atılması genel olarak
kanal�zasyon ve kanal tıkanıklığına yol açar. D�ğer en büyük problemlerden b�r� �se tes�satın esk� olmasıdır. Esk�
t�p, beton borular �le döşenen tes�satlar zaman �çer�s�nde yıpranma, kırılma, çökme veya çürüme yaşamaktadır.
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Özell�kle aşırı k�myasal kullanımı bu duruma sebep olur. S�zde k�myasal kullanmadan kolay b�r şek�lde
kanal�zasyon ve kanal tıkanıklığını açmak �ç�n f�rmamızı terc�h edeb�l�rs�n�z. F�rmamız s�zler �ç�n özel çözüm
yolları üretmekted�r. En çok b�l�nen d�ğer b�r sorun �se tes�sat s�stem�n�n yanlış döşenmes�d�r. Bu g�b� probleml�
�nşaatlar, zaman �çer�s�nde kanal tıkanıklığına yol açar.

Kanal Tıkanıklığı Problem� Nasıl Çözülür?

Kanal tıkanıklığı açma �şlem� �ç�n genel olarak c�hazlarla çalışılmaktadır. Bu durum tesp�t aşamasıdır, görüntü
alınarak tıkanıklık olan alan bel�rlen�r. Sonrasında �se tıkanıklığa neden olan c�sm�n boyutu, durumu ve alınma
şekl� bel�rlen�r. Bazı durumlarda bu c�s�mler, borular �çer�s�nde sızıntıya sebep olmaktadır. Bel�rlenen c�s�m, kanal
�çer�s�nden çıkarılır. Kanal tıkanıklığını açtıktan sonra b�r takım tekn�k �şlemler yapılmaktadır. Bu özell�kle c�sm�n
türüne göre suyla yıkama, su �le tem�zleme ve maden�n kırılması g�b� �şlemler olab�l�r.

Bununla beraber robotla kanal tıkanıklığı açma �şlem� de sıklıkla terc�h ed�len çözüm yollarından b�r�d�r. Bu
yöntemlerden en uygun olanı seçerek, orada olan c�s�m yok ed�lmekted�r. Sonrasında �se tamamen kanal
tem�zlenmekted�r. Sürekl� olarak kanal tıkanıklığı yaşamanız durumunda, kanal tıkanıklığı açma �şlem� �ç�n
f�rmamızla �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.

Evde Uygulanab�lecek Kanal Açma Yöntemler� Nelerd�r?

K�ş�ler ev �çer�s�nde kend�ler�ne göre b�rçok farklı kanal tıkanıklığı açma yöntem� kullanab�l�r. Ancak kanal
tıkanıklığı açma yöntemler�, k�ş�ler�n g�derler�ne ve kanallarına daha çok zarar vereb�l�r. Ev �çer�s�nde
uygulayab�leceğ�n�z kanal tıkanıklığı açma yöntemler� şu şek�lded�r;

S�vr� b�r alet yardımı �le üst taraflarda oluşan tıkanıklıkları açab�l�rs�n�z bununla beraber bu aletler �le beraber
orada bulunan c�sm� çıkarab�l�rs�n�z.
K�myasal �laçlar kullanarak lavabo, banyo veya g�der tıkanıklığını açab�l�rs�n�z.
Lavabo pompası kullanarak g�der bölümünde oluşan tıkanıklıkları baskı ve gevşetme yöntem� �le
açab�l�rs�n�z.
Karbonat ve s�rke �le oluşan tıkanıklıkları yok edeb�l�rs�n�z.

Ancak k�myasal maddeler, özell�kle g�derler�n büyük b�r oranda hasar almasına yol açar. Özell�kle beton
borularda zaman �çer�s�nde bu �şlemler çökme oluşturab�l�r. Plast�k borularda �se del�nme veya çürüme yapab�l�r.
En �y� şek�lde kanal tıkanıklığı açma �şlem� �ç�n f�rmamız üzer�nden b�zlerle �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z. F�rmamız s�zler
�ç�n son teknoloj� aletler�yle tıkanıklık açma �şlem� yapmaktadır.

Kanal ve G�der Tıkanıklığı Açma H�zmet� Ned�r?

F�rmamız s�zler �ç�n kanal, g�der, logar, kanal�zasyon ve benzer� tes�satın bakım, onarımını yapmaktadır. B�z s�zler
�ç�n özel olarak profesyonel tıkanıklık açma h�zmet� vermektey�z. B�zlere telefon üzer�nden veya �nternet s�tem�z
üzer�nden ulaşab�l�rs�n�z.

F�rmamız kamera, robot ve görüntüleme h�zmetler� �le s�zlere üstün b�r tıkanıklık açma h�zmet� sağlamaktadır.
Ek�p arkadaşlarımız tamamen profesyonel b�r şek�lde çalışmaktadır. S�zler �ç�n bulunan bütün teknoloj�k ürünler�
kullanmaktadır. S�zde kırma �şlem� olmadan, kolay b�r şek�lde tes�sat h�zmet� alab�lmek �ç�n b�zlerle �let�ş�me
geçeb�l�rs�n�z.

Hang� Kanallar Açmaya Uygundur?



Bazı kanal tıkanıklığı açma �şlemler� son derece kolaydır. Ancak kanal tıkanıklığı açma �şlemler� durumun
türler�ne göre değ�ş�kl�k göstermekted�r. F�rmamız s�zler �ç�n tıkalı b�r vaz�yette olan kanal�zasyon kanallarını
açmaktadır. Tuvalet, banyo g�der� g�b� yerler� �se s�zler �ç�n herhang� b�r şekle kırma �şlem� uygulamadan açıyoruz.

Lavabo, p�maş borular �ç�n �se f�rmamız s�zler �ç�n özel c�hazlarla açmaktadır. Bulaşık mak�nes� yüzünden oluşan
tıkanıkları �se s�zler �ç�n kısa sürede açmaktayız. B�na ve çevres�nde bulunan logarları f�rmamız s�zler �ç�n kamera
s�stem� �le açmaktadır. Ayrıca fossept�k kuyusu tıkanıklıklarını da f�rmamız s�zler �ç�n açmaktadır. Bununla
beraber banyo g�der p�maş yapılarını da s�zler �ç�n kırmadan, kamera �le veya robot �le özel b�r şek�lde açıyoruz.
Genel olarak kanal tıkanıklığına sebep olan durumlar �se şu şek�lded�r;

Lavabo kanalları genel olarak yemek artıkları, kabuk artıkları, yağlardan veya dökülen katılaşan sıvılar
yüzünden tıkanmaktadır.
Lavabolar bununla beraber k�myasal maddeler yüzünden tıkanma veya del�nme yaşayab�l�rler.
Tuvalet g�derler� �se genel olarak katı, sert ve er�meyen c�s�mler yüzünden tıkanır.
P�maş boruları ve p�maş g�derler� �se genel olarak k�reç yüzünden tıkanmaktadır bununla beraber uzun süre
�çer�s�nde boru �çer�s�nde kalan tortular yüzünden burası tıkanır.
Logar tıkanıklıkları �se tuvalete atılan yüksek kütlel� c�s�mler yüzünden tıkanmaktadır.

Tıkalı Kanallar Nasıl Açılmaktadır?

Tıkanan kanalların açılab�lmes� �ç�n öncel�kle kanalın neden tıkandığını b�lmen�z gerek�r. Özell�kle Bununla
beraber tıkanma sebeb�n� bulmak bu �şlem sırasında son derece öneml�d�r. Ayrıca tes�sat yapısını öğrenmek de
yapılan �şlemler �ç�n son derece öneml�d�r. Bazı durumlarda, tes�satın yanlış yapılması da kanallarda çökme
oluşturmaktadır. F�rmamız tüm bu soruları s�zler �ç�n tek tek tesp�t ederek kanal tıkanıklığı açma �şlem� uygular.
Oluşan tıkanıklara göre özel ek�pmanlar veya aparatlar kullanılır.

Görüntüleme İşlem� �le Kanal ve G�der Tıkanıklığını Tesp�t Etmek

Kanal tıkanıklığı açma �şlem�nden önce kamera �le özel b�r tesp�t yapılması gerek�r. G�der kanalının ucuna,
kameralı b�r görüntüleme c�hazı gönder�l�r. Bu c�hazlar tamamen b�lg�sayar destekl� özel b�r görüntüleme
s�stem�d�r. Bu s�stem sayes�nde, g�der �çer�s�nde bulunan bütün nesneler bulunur.

Robot �le Kırmadan Kanal Tıkanıklığı Açma İşlem�

Robot �le kırmadan kanal tıkanıklığı açma �şlem� yapmak artık mümkün. K�ş�ler�n g�der tıkanıklığını f�rmamız,
robot �le kolay b�r şek�lde yapmaktadır. F�rmamız kırma ve dökme �şlem� yapmadan robotlarla hızlı b�r şek�lde
kanal tıkanıklığı açma �şlem� yapar. Robot �le f�rmamız tuvalet kanallarını, lavabo g�derler�n� ve tıkalı p�maşları
kolayca açar.

Boru Tıkanıklığı Nasıl Açılmaktadır?

B�na �çer�s�nde oluşan atık sular, zaman �çer�s�nde tıkanıklık oluşturmaktadır. Bu g�b� durumlarda mutlaka rögara
bakılmaktadır. Rögar �çer�s�nde bulunan boruların açılmamış olması demek tamamen kalan tıkanıklığına �şaret
etmekted�r. Bu g�b� durumlarda mutlaka kanal tıkanıklığı açma veya boru tıkanıklığı açma �şlem� uygulanmaktadır.

Rögarın tıkanık olup, olmadığı tamamen kapağını açarak kontrol ed�lmekted�r. Bazı durumlarda rögarlar
�çer�s�nde yer alan su ger� teper. Rögar �çer�s�nde çek valf bulunur, bu s�stem tamamen suyun b�na �çer�s�ne ger�
dönmes�n� engeller. Ancak bu s�stem bozulur �se b�nalar su �çer�s�nde kalır ve su baskını olur.



Özell�kle aşırı yağmur yapması durumunda veya kanalın taşması durumunda tepmeler oluşab�l�r. Bu g�b�
durumlarda boru tıkanıklığının düzelt�lmes� gerekl�d�r. F�rmamız s�zler �ç�n özel kanal tıkanıklığı ve boru tıkanıklığı
açma �şlem� sunmaktadır. S�zler �ç�n lavabo, mutfak ve her türlü g�der tıkanıklığını �t�na �le tam�r etmektey�z. Bu
boruları özel s�stem�m�z �le görüntülemektey�z. F�rmamız s�zler �ç�n en hızlı şek�lde bu problemler� çözerek,
s�zler�n daha kal�tel� b�r yaşam sürmes�ne yardımcı olmaktayız.

Kırmadan Kanal Açma İşlem� Nasıl Yapılmaktadır?

Kanal tıkanıklığı açma �şlem�, kırmadan kolay b�r şek�lde yapılab�l�r. Son teknoloj� aletler�m�z �le f�rmamız tıkalı
olan tuvalet, lavabo ve kanal g�b� alanları kolay b�r şek�lde açmaktadır. F�rmamız s�zlere robotla ve kamera �le
kanal tıkanıklığı açma �şlem� uygulamaktadır. Sürekl� tıkanan boru veya kanallarınız �ç�n f�rmamız tarafından
destek alab�l�rs�n�z. Sürekl� olarak kanal�zasyon borularının mutlaka kameralı b�r s�stem �le kontrol ed�lmes�
gerekmekted�r. Özell�kle s�zler�n de sürekl� tıkanan borularınızın olması durumunda yen�leme, tam�r veya
tıkanıklık açma �şlemler� �ç�n b�zlerle �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z. Kanal tıkanıklığı açma genel olarak su borularında
oluşan, çeş�tl� b�rçok problem� çözmek �ç�n uygulanan b�r tekn�kt�r.

Kanal Tıkanıklığı Açma 1. Aşama

Kanal Tıkanıklığı Açma 2. Aşama



Kanal Tıkanıklığı Açma 4. Aşama



Kanal Tıkanıklığı Açma 3. Aşama



Kanal Tıkanıklığı Açma 5. Aşama

Kanal Tıkanıklığı Açma 6. Aşama



Kanal Tıkanıklığı Açma 7. Aşama

Kanal Tıkanıklığı Açma 8. Aşama

Kanal Tıkanıklığı Açma 9. Aşama



Kanal Tıkanıklığı Açma 10. Aşama

Bazı durumlarda sadece da�re �çer�s�nde bu tıkanıklık oluşab�l�r. Bununla beraber bütün apartman veya b�na
�çer�s�nde de bu problem meydana geleb�l�r. Bu g�b� sorunlar �ç�n tamamen kanal tıkanıklığı açma �şlem�
uygulanmaktadır. Özell�kle yağmur sularından kaynaklı oluşan tıkanmalarda, bolca su baskını yaşanmaktadır. Bu
durumda herhang� b�r şek�lde kırma �şlem� uygulanmaz. Sadece robot �le kolay b�r şek�lde g�der �çer�s�nde oluşan
tıkanıklıklar açılab�l�r. Bu �şlemlerden sonra �se kanal görüntüleme s�stemler� açılır ve boru �çer�s�nde oluşan
hasarlar �ncelenerek gerekl� tam�r veya yen�leme �şlemler� uygulanır. Kanal ve kanal�zasyon tam�rler�nde k� en
büyük problemlerden b�r� kanal çökmes�d�r.

Plast�k yapılardan �mal ed�len kanal s�stemler�, oldukça hassastır. Zem�nde b�r problem olması veya aşırı baskıya
uğraması durumunda kanal s�stemler� çökeb�l�r. Kanal borularında çökme olması veya aşırı hassas olması
durumunda f�rmamız s�zler �ç�n kanal hattı yen�leme �şlem� uygulayab�l�r.

Kanal Boruları Yıkanır Mı?

Akt�f olarak kullanılan yapılarda, kanal�zasyon s�stem�n� değ�şt�rmek son derece zordur. Bu hem aşırı b�r �ş gücü
gerekt�r�r hem de yapı sah�b� �ç�n büyük b�r madd� kayba yol açmaktadır. F�rmamız, s�zler �ç�n en uygun tem�zleme
s�stemler� yaparak kanal�zasyon s�stemler�n�z� tem�zlemekted�r. F�rmamız kazı yapmadan, tamamen kolay b�r



şek�lde robotlar �le tad�lat yapmaktadır. Kanal�zasyon s�stemler�n�n tam�r�nde, doğru b�r plan son derece öneml�d�r.
Yanlış veya acele b�r şek�lde yapılan kanal tıkanıklığı açma �şlemler� k�ş�ler� uzun vadede madd� ve manev� olarak
yıpratır. S�zler �ç�n en uygun, güven�l�r ve sorunsuz tam�r �şlemler� sunmaktayız.

B�na veya benzer yapıların kanal�zasyon hatlarının tem�zl�ğ�n�n mutlaka uzman f�rmalar tarafından yapılması
gerekmekted�r. Özell�kle mutfak kanallarında ortaya çıkan tıkanıklıkta yıkama �şlem� oldukça bas�t ve gerekl� b�r
çözüm tekn�ğ�d�r. F�rmamız basınçlı su �le kanallarınızı yıkarak, kanal yapınızı �lk günkü hal�ne get�rmekted�r.
Fossept�k kuyuları �ç�nde özel b�r kalan tıkanıklığı açma h�zmet� sunmaktadır. Özel hortumumuz fossept�k
çukurları �çer�s�nde bulunan bütün k�rler� tem�zlemekted�r.

Bu sayede k�ş�ler az mal�yet �le sorunsuz b�r h�zmet almaktadır. S�zler �ç�n tecrübel� ek�p arkadaşlarımızı
görevlend�rerek, en rahat b�r şek�lde kanal tıkanıklığınızı açma h�zmet� vermektey�z. Bazı durumlarda herhang� b�r
şek�lde kazı çalışması gerekmez. Ancak tecrübes�z f�rmalar sıklıkla b�na �çer�s�nde k� yapıları kırmaktadır. Kırma
�şlemler� k�ş�ler �ç�n önces� ve sonrasında son derece mal�yetl� olab�l�r. F�rmamız tamamen robotlu, kameralı ve
suyla kolay b�r şek�lde kanal tıkanıklığı açma �şlem� uygulayarak s�zler� büyük mal�yetlerden kurtarmaktadır.

Kanal Tıkanıklığı Açarken Su Gönder�m�n�n Önem�;

Kanal tıkanıklığına sebep olan tıkanıklığın, basınçlı su �le geçmes� mümkün �se f�rmamız s�zler �ç�n özel b�r
yıkama �şlem� uygulamaktadır. Bolca su gönder�len yer sonrasında pompalamaktadır. Bu sayede kanal �çer�s�
yumuşayarak, kolay b�r şek�lde açılmaktadır. Sonrasında �se tekrar su gönder�m� uygulanarak, kanal �çer�s�
tem�zlenmekted�r.

Kanal tıkanıklığı açma �şlem� sırasında mutlaka personeller�n eld�ven kullanması gerekmekted�r. Eld�ven g�yme
�şlem� s�zler� ve tuvalete yayılan m�kropları engelleyecekt�r. Bununla beraber f�rmamız özel tabanlı terl�kler� de
kullanarak s�zlere tamamen h�jyen�k b�r ortam sağlamaktadır. D�ğer d�kkat ed�lmes� gereken unsurlardan b�r� �se
zem�n� korumaktır. Tuvalet tıkanıklığı açarken, suyun taşma �ht�mal�ne karşı mutlaka zem�n�n koruma altına
alınması gerekmekted�r. Zem�n koruması s�zlere �şlem sonunda büyük b�r rahatlık sunacaktır.

Bu tarz �şlemler sırasında mutlaka suyun kapatılması gerekmekted�r. Eğer su kapatılmaz �se su taşması veya su
sızıntısı olması mümkündür. Suyun kapatılması sayes�nde olab�lecek bütün baskınları kolay b�r şek�lde
engellem�ş olacaksınız. Özell�kle bu tarz �şlemlerde mutlaka havalandırmanın açık olduğu alanlarda yapılması
gerekmekted�r. Kötü kokuların d�rekt olarak çıkması veya engellenmes� �ç�n mutlaka havalandırmanın açık olması
gerekmekted�r.

Kanal ve Kanal�zasyon Açma İşlem� Nasıl Yapılır?

F�rmamız s�zler �ç�n kanal tıkanıklığı açma, g�der açma, kanal�zasyon açma, logar açma ve fossept�k kuyusu
açma �şlemler� sağlamaktadır. Bununla beraber esk�yen kanal�zasyon hatlarınızı, b�zlerle �let�ş�me geçerek kolay
b�r şek�lde yen�leyeb�l�rs�n�z. F�rmamız s�zler �ç�n 7/24 sürekl� olarak h�zmet vermekted�r. F�rmamız p�s su
g�derler�n� açma konusunda uzmandır. Tamamen son teknoloj� aletler �le çalışan f�rmamız s�zlere kusursuz h�zmet
vermek amacıyla çalışmaktadır.

Kanal açma, kanal�zasyon açma ve benzer� b�rçok �şlem� yapan f�rmamız esk� moda değ�l tamamen günümüz
teknoloj�s� �le h�zmet vermekted�r. Kamera s�stem�m�z �le herhang� b�r şek�lde kırma �şlem� uygulamayan f�rmamız,
s�zlere özel görüntüleme tekn�kler� �le şeffaf b�r h�zmet sunmaktadır. Kanal tıkanıklığı açma �şlemler�n�n muhakkak
profesyonel f�rmalar tarafından yapılması gerek�r. Özell�kle koku, rutubet veya su taşması g�b� problemler olması
durumunda d�rekt olarak f�rmamızı arayab�l�rs�n�z. Bu tarz tıkanıklıkların çözülmemes� s�zlere madd� ve manev�
anlamda büyük kayıplar yaşatab�l�r. P�s su g�derler�n�n tem�zlenmemes�, zaman �çer�s�nde ev veya b�na �çer�s�nde
böceklenmeye neden olab�l�r.
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P�s Su Borularında Tıkanıklık Nasıl Açılır?
Rögarın Rolü Ned�r?

P�s su borularında veya kanal tıkanıklığı açma �şlemler�nde genel olarak boruların kırılmaması gerekmekted�r.
Özel kameralı s�stem �le sorunlar, kırım �şlem� gerekt�rmeden kolay b�r şek�lde halled�leb�l�r. Günümüzde b�rçok
f�rma artık, kameralı s�steme geçm�şt�r. Anca bu tarz kanal tem�zl�ğ� �ç�n mutlaka �ş�nde uzman b�r f�rma �le
çalışmanız gerekmekted�r.

F�rmamız kameralı s�stem �le d�rekt olarak tıkanıklığı tesp�t etmekted�r. Bununla beraber bu tam�r� ve montajı da
uygulamaktadır. F�rmamız s�zlere kanal tıkanıklığı açma �şlemler� �ç�n kes�n çözümler sunmaktadır. İş�nde uzman
olan ek�b�m�z sert�f�kalı b�r şek�lde çalışmaktadır. S�zlere p�s su boruları tem�zl�ğ�nde ve bütün kanal s�stemler� �ç�n
h�zmet veren f�rmamız 7/24 her da�m yanınızda. S�zde kısa sürede, kes�n sonuçlar �st�yorsanız b�zlerle �let�ş�me
geçeb�l�rs�n�z.

Kanal tıkanıklığı açma �şlemler�n rögar büyük b�r oynamaktadır. Ev, �şyerler� veya yapılarda bulunan bütün su
tes�satı, rögara bağlıdır. Atık olan sular tamamen rögara boşalmaktadır. Borular kat aralarından d�k b�r şek�lde
�nmekted�r. Ancak zem�nde yatay olarak konumlanmaktadır. Genel olarak yatay borularda, tıkanıklık
oluşmaktadır.

Bazı durumlarda d�key borularda da bu sorun görüleb�l�r. Kanal tıkanıklığı açma �şlem� sırasında görüntüleme
�şlem�n�n rolü büyüktür. Görüntüleme sayes�nde, �ler�de oluşab�lecek kanal problemler� g�der�lmekted�r. Ayrıca var
olan d�ğer tüm sorunlar bu s�stem �le görülmekted�r. Ayrıca f�rmamız p�s su borularını, robotlar �le kolay b�r şek�lde
açmaktadır. Kanal tıkanıklığı açma �şlemler�nde yapılan yerler �se şu şek�lded�r;

Ana hatlarda bulunan kanalları açma.
Otopark g�derler�n� açma.
Yağmur kanallarını açma.
P�s su kanallarını açma.
Su ızgarası kanallarını açma.

Genel olarak su g�derler�n�n tıkanması �ç�n �k� ayrı sebep bulunmaktadır. Bunlar c�sme ve kullanıma bağlı
tıkanıklık türlerd�r. D�ğer �se tamamen çevresel tıkanma türler�d�r.

Kanal�zasyon Tıkanıklığı Açma;

Kanal�zasyon tıkanıklığı sadece tek b�r alan �ç�n değ�l, su kullanılan bütün yapılarda görüleb�lecek problemlerden
b�r�d�r. Kanal tıkanıklığı açma �şlemler� arasında olan kanal�zasyon tıkanıklığı açma �şlem� tamamen tecrübe ve
uzmanlık �steyen b�r �şt�r. Genel olarak tıkanık olan alandan, atık sular ger� gelmekted�r. Bu sayede, etrafı su
basmaktadır. Çevre kullanılmayacak hale gel�rken, k�ş�ler�n bu g�b� durumlarda mutlaka uzman b�r f�rma
tarafından yardım alması gerekmekted�r.

Tamamen tes�sat �ş� olan kanal�zasyon tıkanıklığı açma �şlem� �ç�n s�zlerde f�rmamız üzer�nden b�zlerden
profesyonel destek alab�l�rs�n�z. F�rmamız kanal�zasyon tıkanıklığı açma �şlemler� �ç�nde robotlu ve kameralı
görüntüleme, tam�rat �şler� uygulamaktadır. Ek�b�m�z herhang� b�r şek�lde kırmadan, en uygun yollu b�r halde
problemler�n�z� çözmek �ç�n çalışmaktadır. Kırıma gerek olmaması durumunda, g�der borusu �çer�s�ne robot
gönder�l�r. Kısa b�r süre �çer�s�nde �se tıkalı olan alan açılır. Sonrasında �se f�rmamız s�zler �ç�n bütün kanal�zasyon
hattının görüntülemes�n� yapmaktadır. Herhang� b�r ek b�r problem olması durumunda �se f�rmamız s�zlere
danışarak kolay b�r şek�lde kanal�zasyon hattında oluşan problemler� çözmekted�r.



Kanal�zasyon G�der Boruları Tıkanma Yaşar Mı?

Kanal�zasyon g�der boruları, b�na �çer�s�nde en sık tıkanan alanlardan b�r�d�r. Özell�kle tuvalet �ç�ne sert c�s�mler�n
atılması ya da suda er�meyen c�s�mler�n atılması g�der borularında tıkanma oluşturur. Bununla beraber mutfak
lavabosu �çer�s�ne posa, çay, yağ veya yemek artıklarının konulması da bu tarz g�der borusu tıkanıklıklarına
neden olab�lmekted�r. İş yer� g�b� alanlarda oluşan tıkanıklıklarda �se genell�kle kumaş, pet veya plast�k
parçalarının atılması kanal�zasyon g�derler�nde tıkanıklığa sebep olmaktadır.

Zaman �çer�s�nde esk� tes�satlar da veya yen� yapılan ama kal�tes�z olan tes�satlar da çökme olab�lmekted�r. Bu
g�b� durumlarda f�rmamız s�zler �ç�n kanal tıkanıklığı açma �şlem� uygulayarak s�zlere en uygun f�yatlı prat�k
çözümü sunmaktadır. Kanal�zasyon tıkanıklığı k�ş�ler�n hayat standartlarını kötü etk�leyen faktörlerden b�r�d�r.
Bununla beraber çevrey� de bu durum olumsuz olarak etk�leyeb�l�r.

Kanal�zasyon Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

Kanal�zasyon tıkanıklığı açma genel olarak kanal tıkanıklığı açma �şlem� �le aynı şek�lde yapılmaktadır. Geçm�şte
son derece zahmetl� olan bu �şlem, son yıllarda oldukça prat�k b�r hale gelm�şt�r. Günümüzde kanal�zasyon
tıkanıklığını açmak �ç�n robot teknoloj�s� kullanılır. F�rmamız, k�ş�lere kusursuz b�r h�zmet sağlamak adına son
teknoloj� ürünler�nden baz alarak sorunsuz b�r tam�r ve tem�zleme �şlem� yapmaktadır.

F�rmamız ev�n�z� herhang� b�r şek�lde kırmadan, robotla kolay b�r şek�lde g�derler �çer�s�nde olan tıkanıklığı yok
etmekted�r. P�maş boru türler� de bu şek�lde tem�zlenmekted�r. Genel olarak c�s�m tesp�t ed�l�r. Sonrasında �se
c�sm�n türüne göre uygun mak�neler bel�rlen�r. En son çare olarak kırma �şlem� veya kanal�zasyon hattı yen�leme
seçeneğ� devreye g�rer. Hasarın büyük olmaması durumunda, bu �şlem son derece kısa sürmekted�r. Boru
�çer�s�nde veya kanal�zasyon �çer�s�nde yer alan c�s�m kırılarak yok ed�l�r. Bazı durumlarda �se c�sme ezme �şlem�
uygulanab�l�r. Sonrasında �se bolca su �le bu yerler yıkanır. Robot �le kanal�zasyon, g�der borusu veya kanal
tıkanıklığı açma �şlem�n� sadece profesyonel f�rmalar yapab�l�r.

Lağım Çukuru Tem�zleme İşlem� Nasıl Yapılmaktadır?

Lağım çukuru genel olarak lağım şebekes�n�n bulunduğu alanlara denmekted�r. D�ğer b�r �sm� fossept�k olan bu
çukurlar zaman �çer�s�nde çeş�tl� sebeplerden taşma yaşayab�l�r. Tıkanan fossept�k çukurları, tamamen k�ş�ler�n
sağlığını olumsuz yönde etk�leyeb�l�r. Bundan dolayı k�ş�ler�n mutlaka uzman b�r f�rma tarafından lağım çukuru
açma h�zmet� alması gerekmekted�r. Lağım çukurlarının düzenl� zaman d�l�mler� �çer�s�nde tem�zlenmes�
gerekmekted�r. Yoksa zaman �çer�s�nde çukur etrafında bakter� ve m�kroplar oluşab�l�r. Bununla beraber dolan
lağımlar aşırı b�r şek�lde kötü koku yayab�l�r.

Destek almak �ç�n b�z� arayın!B�z� günün her saat� �nternet üzer�nden arayab�l�rs�n�z. Tekl�f �ç�n formu doldurun!D�led�ğ�n�z heran onl�ne tekl�f �steyeb�l�rs�n�z.

S�zlerde lavabo, tuvalet, logar, kanal�zasyon veya kanal tıkanıklığı açma g�b� sorunlar yaşıyorsanız, b�z�mle
�let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.
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