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Kanal�zasyon arıza durumları b�rçok farklı zaman d�l�m� �çer�s�nde k�ş�ler�n yüz yüze geleb�leceğ� sorunlar
arasındadır. F�rmamız s�zlere bu g�b� sorunlarınız �ç�n 7/24 h�zmet vermekted�r. Kanal�zasyon arıza tesp�t�,
sorun g�derme ve benzer� bütün çalışmaları s�zler �ç�n yapar. Kanal�zasyonların bel�rl� dönemlerde bakımlarının
yapılması gerek�r. Düzenl� olarak tem�zlenmeyen kanal�zasyonlar takınır ve bel�rl� arızalar yaşar. Kanal�zasyon
arızalarının büyük b�r kısmı, atık su borularında ve su boruları d�rsekler�nde meydana gel�r. Bu g�b� yerlerde
problem olması, suyun daha yavaş b�r şek�lde aşağıya �nmes�ne sebep olur.

Kanal�zasyon �çer�s�nde oluşan tıkanıklık ve bel�rl� sorunlar p�s suyun kanal�zasyona g�rmes�n� engeller. Bundan
dolayı p�s su, en yakın çıkab�leceğ� alana yönelerek çıkmaktadır. Bu tarz durumlar k�ş�ler�n hayatını olumsuz
etk�ler. Kanal�zasyon tıkanmaları k�ş�ler madd� ve manev� olarak etk�leyeb�l�r. Bu g�b� durumların mutlaka erken b�r
şek�lde tesp�t ed�lmes� ve çözülmes� gerekmekted�r. S�zde kanal�zasyon arıza durumlarında hızlı ve kal�tel� b�r
h�zmet almak �ç�n f�rmamız üzer�nden destek talep edeb�l�rs�n�z.

Kanal�zasyon Arızaları Neden Olur?

Kanal�zasyon arıza durumları genel olarak altyapı ve s�stem�n�n düzgün çalışmaması sonucunda gerçekleş�r.
Özell�kle bu sorun genel olarak tuvalet tıkanıklığı, boru tıkanıklığı veya g�der tıkanıklığı olarak görülür. Bu tarz
tıkanıklar k�ş� sağlığı açısından son derece tehl�kel�d�r. Hem k�ş�lere zarar ver�r hem de çevreye zarar ver�l�r.
Tecrübel� ek�b�m�z, s�z ve çevre sağlığını düşünerek s�zlere uygun f�yatlarda kanal�zasyon çözüm öner�ler�
sunmaktadır.

Kanal�zasyon Tıkanıklık Açma Ned�r?

Kanal�zasyon arıza durumlarında b�r� olan tıkanıklık özell�kle b�rçok farklı alanda görüleb�l�r. Tıkanıklık
görüleb�lecek yerler �se şu şek�lded�r;

Tuvalet Tıkanıklığı
Boru Tıkanıklığı
G�der Tıkanıklığı

Bu tarz durumlarda f�rmamız s�zler �ç�n özel kanal açma �şler� yapmaktadır. Ayrıca bel�rl� tad�latlar �le bu sorunlar
kolay b�r şek�lde g�der�leb�l�r. S�zlerde güven�l�r b�r h�zmet almak �ç�n f�rmamız üzer�nden b�zlerle �let�ş�me
geçeb�l�rs�n�z.

Kanal�zasyon Tıkanıklığı Açma Nasıl Yapılır?

Kanal�zasyon arıza durumları arasında olan tıkanıklık k�ş�ler�n hayatını büyük b�r oranda olumsuz etk�ler.
Kanal�zasyon kapağı bu g�b� durumlarda çevreye ve k�ş�lere zarar ver�lmeden açılmalıdır. Bunun �ç�nde �çer�s�nde
bulunan metan gazı oluşumuna karşı önceden havalandırma �şlem� uygulanır. Özell�kle kanal tıkanıklığı �ç�n
yapılacak olan �şlemlerde genell�kle, dışarıdan müdahale durumları terc�h ed�l�r.

Kanal problem� çözdükten sonra �se, büyük b�r m�ktarda su akıtılarak borular �çer�s�nde olan tıkanıklıkların
g�der�lmes� sağlar. Son olarak �se tıkanıklık oluşan del�kler tek tek kapatılır. Kanal�zasyon arıza durumlarında
mutlaka tıkanıklık açıldıktan sonra dezenfeks�yon �şlem� uygulanır ve atıklar şeh�r dışında özel alanlara bırakılır.

Kanal Tem�zleme İşlem� Ned�r?



Kanal�zasyon arıza durumlarında uygulanacak b�r d�ğer �şlemlerden b�r� de kanal tem�zleme �şler�d�r. Özell�kle
borulardan dolayı tıkanma olması durumunda bu �şlem uygulanır. F�rmamız s�zler �ç�n bu h�zmet� son derece
güven�l�r, kal�tel� ve hızlı b�r şek�lde yapmaktadır.

Kanal�zasyon kontrolü yapılarak �çer�s�ndek� atıklar tesp�t ed�l�r. Daha sonrasında �se bu atıklar tamamen
yönetmel�ğe ve kanunlara uygun b�r şek�lde farklı alanlara götürülür. Uzman ek�p arkadaşlarımız s�zler �ç�n özel
aletler�yle beraber kanal�zasyon tem�zleme ve açma �şlem� yapmaktadır.

Kanal�zasyon Açma İşlem� Neden Öneml�d�r?

Şeh�rler �çer�s�nde yer alan lağımlardan, atık suları toplayarak şeh�r dışına çıkaran bütün yeraltı hattına
kanal�zasyon den�l�r. Kanal�zasyon alanları son derece büyük ve gen�ş çaplı b�r yerd�r. Bununla beraber yağmur
suları da kanal�zasyon �çer�s�nde toplanır. Bazı kanal�zasyon yapıları �çer�s�nde yağmur sularının g�tt�ğ� yer ayrıdır.

Aşırı ş�ddetl� yağmurlarda �se kanal�zasyon tıkanab�l�r ve bununla beraber dışarıya doğru taşab�l�r. Bu g�b�
durumlar özell�kle en büyük kanal�zasyon arıza durumları �çer�s�nded�r.

Kanal�zasyon s�stemler� özell�kle büyük şeh�rler �ç�n son derece öneml� b�r rol oynar. Lağımın evden uzağa
g�tmes� k�ş�ler�n sağlıkları ve yaşam standartları �ç�n son derece öneml�d�r.

Özell�kle sağlık teşk�latları bu durumlara daha çok d�kkat etmekted�r. B�na tes�satı �çer�s�nde b�rçok farklı
kanal�zasyon yardımcı bulunmaktadır. Bunlar kanallar, pompa yerler�, tasf�ye tes�s, tahl�ye ağzı g�b� alanlardır. Bu
g�b� yerler�n tıkanması veya arıza yaşaması sonucunda k�ş�ler son derece büyük b�r kanal�zasyon arıza durumu
�le baş başa kalmaktadır.

S�zlerde kanal�zasyon kontrolü, tem�zl�ğ� ve benzer� �şler �ç�n f�rmamızı arayarak uygun f�yatlı, güven�l�r
h�zmetler�nden faydalanab�l�rs�n�z.

Kanal�zasyon Arıza Durumlarında Neres� Aranmalıdır?

Kanal�zasyon arıza veya tuvalet tıkanıklığı g�b� durumlarda f�rmamızı arayarak 7/24 güven�l�r h�zmet alab�l�rs�n�z.
Özell�kle f�rmamız son teknoloj� özel aletler� �le beraber problemler�n�z� hızlı b�r şek�lde çözmekted�r. Uzman ek�p
arkadaşlarımız durum tesp�t� yaparak, s�zler �ç�n en ekonom�k ve güven�l�r çözüm yollarını sunmaktadır.

Kanal�zasyon Tıkanıklığında Ne Yapılmalı?

Kanal�zasyon tıkanması, en çok b�l�nen kanal�zasyon arıza durumları arasındadır. Bu tıkanıklıklar evlerde,
s�telerde, da�relerde, depolarda, sığınaklarda, bodrumlarda, kömürlükte ve �şyer� g�b� b�rçok farklı alanda
görüleb�l�r. Özell�kle üst katlarda oluşan tıkanıklar, alt katları etk�leyerek d�ğer b�reyler�n hayatlarını olumsuz
yönde etk�leyeb�l�r.

Bununla beraber tıkanıklık olan yerden uzak, en yakın açıklıktan taşkınlık gözükeb�l�r. Kanal�zasyon arıza
durumlarında müdahale ed�lmemes� durumunda k�ş�ler can veya mal kaybı yaşayab�l�r. Özell�kle müdahale
ed�lmeyen kanal�zasyon arıza durumlarında sıklıkla elektr�k çarpması görülmekted�r.

Akan su b�r süre sonra elektr�k tes�satına doğru g�tmekted�r ve bu durum yangın g�b� sorunlara yol açmaktadır.
Bununla beraber kanal�zasyon tıkanıklığına müdahale ed�lmed�ğ�nde yaşayab�leceğ�n�z d�ğer durumlar �se şu
şek�lded�r;



Zem�n ş�şer özell�kle parke, ahşap veya lam�nat zem�nler kend�n� atar.
Alçı ve boyalar zarar göreb�l�r.
Ev �çer�s�nde yangın çıkab�l�r veya eşyalarınız büyük b�r oranda atık suya maruz kalab�l�r.

Bu g�b� durumlarla karşılaşmamak �ç�n k�ş�ler�n mutlaka profesyonel olarak destek alması gerekmekted�r.
F�rmamız son teknoloj�k aletler�yle s�zlere 7/24 destek vermekted�r. Bununla beraber güven�l�r, hızlı ve uygun
f�yatlı destek almak �ç�n b�zlerle her da�m �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.

Kanal�zasyon Arıza H�zmetler� Nelerd�r?

Kanal�zasyon arıza h�zmetler� �çer�s�nde çeş�tl� b�rçok farklı h�zmet bulunur. Kanal�zasyon bağlantısı b�na �le
b�rl�kte yapılır. Ancak s�te kanal�zasyonları daha farklı b�r şek�lde bağlanmaktadır. B�na kanal�zasyon hattınızda,
kanal�zasyon arıza durumu oluşması hal�nde b�zlerle �let�ş�me geçerek kanal�zasyon hattı yen�leme �şlem�
taleb�nde bulunab�l�rs�n�z.

F�rmamız s�zler �ç�n b�na �ç� kanal�zasyon tes�satı ve b�na dışı kanal�zasyon tes�satı yapmaktadır. Ayrıca s�te
kanal�zasyon hattı bağlantısı da yapılmaktadır. F�rmamızın kanal�zasyon arıza h�zmetler� şu şek�lded�r;

Logar Bağlantısı,
Logar Tam�r�,
Logar Bacası,
Logar Kuyusu,
Logar Kapağı,
Logar Bağlantı Tam�r�,
Fosept�k Bağlantısı,
Lağım G�der� Bağlantısı.

F�rmamız bütün kanal�zasyon arıza �şlemler�n�z� üstün tecrübes� �le hızlı ve güven�l�r b�r şek�lde 7/24 yapar. S�zde
güven�l�r, uzman ve ekonom�k f�yatlı b�r h�zmet almak �ç�n b�zlerle �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z. Kanal�zasyon arıza
durumu son derece d�kkat ed�lmes� gereken b�r konudur. Özell�kle kanal�zasyon arıza tam�r �şlemler�n�n mutlaka
uzman k�ş�ler tarafından yapılması gerekmekted�r. K�ş�ler olumsuz b�r durumla karşı karşıya kalmamak �ç�n
mutlaka uzman b�r f�rma �le çalışması gerek�r.

Kanal�zasyon Arızası ve Tıkanıklığında Ne Yapılır?

Kanal�zasyon arıza ve tıkanıklık durumlarında genel olarak k�ş�ler�n güven�l�r b�r f�rma tarafından destek alması
gerek�r. F�rmamız s�zlere bu tarz durumlar �ç�n 7/24 destek sağlar. Özell�kle kanal�zasyon arıza durumlarının her
b�r� farklı sebeplerden gerçekleşeb�l�r.

Bunun �ç�n �ş�n� �y� b�len b�r f�rma tarafından destek almaktanız gerekmekted�r. Bu durumlar arasında en
b�l�nenlerden b�r� tuvalet tıkanıklığıdır. Alaturka tuvalet tıkanıklığı özell�kle k�ş�ler�n hayatını son derece olumsuz
etk�leyeb�lecek durumlar arasında g�rmekted�r.

Klozet Tıkanıklığı Ned�r?

Klozet tıkanıklığı b�rçok farklı sebepten oluşur. En sık görülen kanal�zasyon arıza durumları arasındadır. Klozet
tıkanıklığı eve olumsuz yönde etk� edeb�l�r. Bunlar tuvalet�n kullanım dışı kalması veya b�na �çer�s�nde su
basması g�b� durumlar olab�l�r.



Lavabo G�der� Tıkanıklığı Ned�r?

Lavabo g�der� tıkanıklığı tuvalet, klozet ve benzer� bütün durumlar �ç�n kullanılan genel kanal�zasyon arıza �s�mler�
arasındadır. Özell�kle b�rçok farklı alanda olab�lecek olan bu tıkanıklığın mutlaka kısa b�r süre �çer�s�nde
çözülmes� gerek�r. S�zde lavabo g�der tıkanıklığı �ç�n, uzman olan f�rmamız tarafından lavabo arıza yardımı
talep edeb�l�rs�n�z.

Banyo G�der� Tıkanıklığı Ned�r?

Banyo g�der� tıkanıklığı özell�kle banyoda suyun g�tmemes� durumunda söylenen arıza �sm�d�r. Bu g�b� durum
özell�kle fayansların ş�şmes�ne, evde su baskınlarına veya b�nalarda boru tıkanıklığına yol açab�lmekted�r. S�zde
banyo g�der� tıkanıklığı durumunda, f�rmamız üzer�nden güven�l�r ve profesyonel h�zmet taleb�nde bulunab�l�rs�n�z.

Mutfak G�der� Tıkanıklığı Ned�r?

Mutfak g�der� tıkanıklığı özell�kle evlerde, k�ş�ler�n yaşamını son derece olumsuz etk�leyen, kanal�zasyon
problemler� arasındadır. Bu durum genel olarak evye �le kat borusu arasında meydana gel�r.. Tıkanıklığın sıklıkla
görüldüğü yer �se p�maş borusu �çer�s�nde olan tıkanıklık durumudur.

P�maş Tıkanıklığı Ned�r?

P�maş tıkanıklığı en b�l�nen, kanal�zasyon arıza çeş�tler� arasındadır. Tuvalet �çer�s�nden başlayarak, b�nanın ön
bölümünde yer alan logara kadar bu tıkanıklık devam eder. Logar kısmına kadar kullanılan plast�k borular
�çer�s�nde bu tıkanıklık oluşur.

Bu tıkanıklık kat boruları �çer�s�nde, b�na zem�n�nde, boru eklemler�nde veya boru bağlantıları �çer�s�nde meydana
geleb�l�r. Eğer tıkanıklık logar borularına kadar devam ederse, bu tıkanıklığa logar tıkanıklığı den�lmekted�r.

Logar tıkanıklığı b�na zem�n�nden başlayarak, logara kadar ve sonrasında �se şeh�r borularına kadar devam
edeb�l�r. K�ş�ler kanal�zasyon arıza durumları �ç�n f�rmamızı arayarak hızlı, güven�l�r, profesyonel ve uygun f�yatlı
h�zmetler alab�l�rler.

P�maş Tıkanıklığı Ned�r?

Kanal�zasyon arıza durumu sadece tuvalet tıkanıklığında olmaz. Tuvalet taşının tamamen su �çer�s�nde kalması
veya atık suyun klozetten çıkması da kanal�zasyon arıza durumu �çer�s�nded�r.

Tuvalet�n tıkanması ve tuvalet zem�n�n�n su �çer�s�nde kalmaz kend�l�ğ�nden gel�şen b�r tıkanma sorunudur. Bu
genel olarak b�r c�sm�n veya b�r atığın boruları tıkanması sonucunda oluşmaktadır. Klozet �çer�s�nden fazla atık su
çıkması durumu �se tamamen tes�sat kaynaklı oluşan klozet arıza durumu �çer�s�nded�r. Bu durumlar kron�k
olarak görüleb�l�r.

Kanal�zasyon Arızası Nasıl Anlaşılır, Bel�rt�ler� Nelerd�r?

Kanal�zasyon arıza problemler� an� b�r şek�lde oluşmaktadır. K�ş�ler, bu durumu daha önce anlayamazlar.
Tamamen spontane olan bu durumu oluşturan b�rçok faktör bulunab�l�r. Kanal�zasyon arızası oluşma sebepler� ve
bel�rt�ler� şu şek�lded�r;

Atık su borusu �çer�s�nde tarak düşmes� veya benzer� büyük b�r c�s�m kaçması.
Atık su borusu �çer�s�nde aşırı derecede peçete sıkışması veya mend�l kaçması.



Sert ve er�meyen c�s�mler�n atık su borusuna g�rmes�.
Tuvalet taşında su oluşması veya klozetten yukarı atık suyun aşırı b�r şek�lde gelmes�.

Bu g�b� durumlarda f�rmamız s�zlere tamamen uygun ve prat�k çözümler sunab�l�r. An�den gel�şen kanal�zasyon
arıza durumlarında robot veya farklı teknoloj�k yöntemlerle kolay b�r şek�lde tıkanıklık açılır. Bununla beraber
f�rmamız güven�l�r b�r şek�lde bu �şlem� yapmaktadır, açıldıktan sonra k�ş�ler herhang� b�r şek�lde tıkanıklık
yaşamaz. Bu tarz oluşan tıkanıklıkların mal�yet� son derece uygundur. K�ş�ler f�rmamızı arayarak, tuvalet
tıkanıkları �ç�n uygun f�yatlı destekler� talep edeb�l�rler.

Kron�k Kanal�zasyon Arızası Bel�rt�ler� Nelerd�r, Neden Kaynaklanır?

Kron�k kanal�zasyon arıza durumu, zaman �çer�s�nde meydana gelmekted�r. Kanal�zasyon arızasının kron�k
olmasını b�rçok sebeb� vardır. Bu durumlar �çer�s�nde en b�l�nen�, kanal�zasyon borularının yanlış döşenmes� veya
mey�ls�z b�r şek�lde döşenmes�d�r.

Kanal�zasyon arızası

D�ğer sebeplerden b�r� �se borunun c�ns�nden meydana geleb�l�r. Borunun düzgün döşenmemes� sızıntıya ve su
kaçaklarına neden olab�l�r.

Zamanla su kaçağı borularda çökme oluşturab�l�r. Bu yüzden de atıklar zaman �çer�s�nde çökme olan yerde
b�r�kerek, tamamen boruyu kapatır. Kanal�zasyon arıza durumları uzun süre boyunca fark ed�lmeyeb�l�r.

Bel�rl� b�r süre boyunca kanal�zasyon �şlev�n� yapıyor görüleb�l�r. Bununla beraber h�çb�r şek�lde �şlev�n� yer�ne
get�rmeden bozulab�l�r. Bu süre �çer�s�nde şeh�r kanal�zasyon s�stem�ne su g�deb�l�r veya g�demeyeb�l�r. Bununla
beraber b�naların bodrumuna bu su dolab�l�r ve k�ş�ler�n hayatlarını olumsuz yönde etk�leyeb�l�r.

Kameralı Kanal Açma Ned�r?

Kameralı kanal açma son dönemde, kanal�zasyon arıza durumlarında en çok terc�h ed�len yöntemler arasındadır.
Özell�kle kanal�zasyon arıza durumlarında, k�ş�ler�n yaşam kal�tes� oldukça geçmekted�r. Kullanılan b�r ev
�çer�s�nde bu tarz b�r durum olması k�ş�ler� madd� ve manev� olarak yorab�l�r.



Döşenm�ş evler �çer�s�nde kanal�zasyon açma �şlem� son derece zordur. Bundan dolayı k�ş�ler�n evler�n�
kırmadan, kanal�zasyon arıza durumunu g�dermek �ç�n kameralı kanal açma terc�h ed�lmekted�r. Genel olarak
kanal�zasyon problemler�nde ev�n tabanı kazılmaktadır, fayanslar kırılmaktadır ve parkeler sökülmekted�r. Ancak
kameralı kanal açma sayes�nde eve zarar ver�lmeden kolay b�r şek�lde kanal�zasyon açma �şlem�
uygulanab�lmekted�r.

Kameralı Kanal�zasyon Açma İşlem� Faydaları Nelerd�r?

Kameralı kanal�zasyon açma �şlem� özell�kle kanal�zasyon borularının çökmes� durumunda terc�h ed�leb�lecek en
�y� yöntemler arasındadır.

Kanal�zasyon arıza çeş�tler� �çer�s�nde en tehl�kel� olan boruların çökmes� özell�kle k�ş�ler� son derece yoran
durumlar arasındadır. Boruların çökmes� durumunda, g�der herhang� b�r şek�lde çalışmaz. Bu g�b� durumlarda
uzman ek�p arkadaşlarımız ev�n�ze gelerek yer tesp�t� ve yöntem tesp�t� yapmaktadır.

Boruların çökmes� durumunda genel olarak parkeler, fayanslar ve çevres�nde k� b�rçok farklı zem�n kırılmaktadır.
Bundan dolayı k�ş�ler�n eşyaları zarar görmekte ve evler� büyük b�r hasar almaktadır. Ancak bu durumlar �ç�n
b�rçok farklı alternat�f çözüm bulunmaktadır.

F�rmamız s�zler �ç�n en uygun ve prat�k yöntem� çözerek, s�zler�n huzurunu güvence altına almaktadır. Ek�b�m�z
s�zler�n en rahat edeb�leceğ�, çözüm yöntem�n� bel�rler. S�zlerde b�z�mle �let�ş�m sağlayarak uygun f�yatlı çözüm
yolları bulab�l�rs�n�z.

Kanal Çökmes� Sebepler� Nelerd�r?

Kanal çökmes� b�l�nen kanal�zasyon arıza çeş�tler� arasındadır. Özell�kle bu durum, tes�sat �şç�l�ğ�n�n yanlış
yapılması sonucunda meydana gelmekted�r. Boru c�ns�, borunun durumu ve eğ�m�n�n döşeme sırasında �y� b�r
şek�lde ayarlanması gerekmekted�r. İlk yapılan tes�sat sırasında, �şlem�n yanlış yapılması k�ş�ler� madd� ve
manev� olarak etk�lenmekted�r. Genel olarak bu durumlar sıklıkla yen� b�nalarda görülmekted�r. Esk� b�nalarda �se
sıklıkla artık kullanılamayacak duruma gelen borularda görülmekted�r. Kullanım süres� dolan borularda çökme,
kırılma veya çalışma bozukluğu görülmekted�r. Bu g�b� durumlar �ç�n s�zde f�rmamız �le �let�ş�me geçerek kes�n
çözümler alab�l�rs�n�z.

Kanal Çökmes�ndek� Etken Faktörler Nelerd�r?

Kanal çökmes�ndek� en büyük etkenlerden b�r� eklem yer�n�n fazla olmasıdır. Boruların eklemler�n�n fazla olması
genel olarak esk� b�nalarda görülür. Özell�kle beton borularda eklem yerler�n�n aşırı sayıda olması genel olarak
olumsuz b�r etkend�r. Bu g�b� durumlarda borular sağlam b�le olsa su kaçırma olasılığı bulunmaktadır. Boruların
eklem yerler�nden su kaçması �se çok büyük b�r kanal�zasyon arıza durumuna yol açmaktadır.

Sular borunun altına geçerek, toprağı yumuşatır. Sonrasında �se boru bel�rl� b�r süre sonra aşağı doğru �nerek
çökmekted�r. Genel olarak çökme sonrasında, su çatlağı daha çok büyür ve daha çok su kaçırması oluşur. Bu
şek�lde d�ğer bütün etkenler b�rleşerek kanal�zasyon arıza durumuna sebep olur. Özell�kle bu tarz durumlar
boruların aşırı gevşemes�ne veya daralmasına neden olab�l�r.

Kanal Çökmes�nde Tıkanıklık Neden Olmaktadır?



Kanal çökmes� g�b� b�r kanal�zasyon arıza durumunda, kanalı en çok etk�leyen durumlardan b�r� atıktır. Özell�kle
tuvalete atılan mend�l, peçete, kağıt havlu, karton ve benzer� malzemeler borularda k� çatlaklara g�rmekted�r.
Özell�kle daralma olan yerlerde büyük tıkanıklara neden olmaktadır. Bu tıkanmalar bel�rl� b�r süre dayanab�l�r.
Ancak logar kısmını da etk�lemes� durumunda, b�nanın alt yapısını tamamen su altında bırakab�l�r.

İler� Derece Kanal Çökmes� Nasıl Tam�r Ed�l�r?

Tamamen sızıntı oluşması durumunda, bu tıkanıklıklar alet �le çözülmez. Kanal�zasyon arıza durumun b�rçok
sebeb� olmaktadır ve tüm bunlara göre ayrı b�r çözüm yöntem� bulunmaktadır. Ancak aşırı derece b�r tıkanma ve
çökme olması durumunda kanal�zasyon arıza durumunun kökten çözülmes� gerekmekted�r. Bu t�p b�r arıza
�çer�s�nde mutlaka beton borudak� tıkanma göze alınmaktadır.

Beton borudak� tıkanma düzelmez �se arıza herhang� b�r şek�lde g�der�lmez ve b�r süre sonra tekrar devam eder.
Bunun �ç�n bütün beton boruları �ptal ederek, değ�şt�r�lmes�d�r. Bu boruların değ�şmemes� su tes�satının d�ğer
noktalarına da etk� ederek, s�zlere daha büyük masraf olarak ger� döneb�l�r.

Kanal�zasyon G�der�n� Doğru Yaptırmak Neden Öneml�d�r?

Doğru b�r kanal�zasyon g�der� yaptırmak, �ler�k� dönemde oluşab�lecek kanal�zasyon arıza problemler�n�
önlemekted�r. Özell�kle �y� b�r kanal�zasyon g�der� yaptırmak, �ler�de oluşan sorunların daha kolay b�r şek�lde
çözülmes�ne yardımcı olmaktadır. Kanal�zasyon g�derler� b�naların en alt bölümüne yaptırılmaktadır.

Kanal�zasyon g�derler�nde arıza olması, bütün b�naya zarar vermekted�r. Bununla beraber kanal�zasyon
g�derler�nde arıza olması k�ş�ler�n sağlığı açısından son derece kötüdür. Özell�kle mutlaka esk� olan kanal�zasyon
g�derler�n�n değ�şmes� gerekmekted�r. S�zlerde uygun f�yatlı kanal�zasyon g�der� değ�ş�m� �ç�n f�rmamız üzer�nden
destek alab�l�rs�n�z.

S�telerde Kanal�zasyon G�der� Değ�ş�m� Nasıl Yapılmalı?

S�telerde kanal�zasyon g�der� değ�ş�m� �ç�n çok �y� ve kal�tel� b�r plan yapılması gerekmekted�r. Özell�kle esk�
s�telerde bu planların son derece d�kkatl� olarak hazırlanması gerekmekted�r. S�zlerde s�teler�n�z de k�
kanal�zasyon arıza problemler�n� g�dermek ve yen� b�r alt yapı tes�satı yaptırmak �ç�n f�rmamızla �let�ş�me geçeb�l�r
kal�tel� ve uygun f�yatlı h�zmetler�n tadını çıkarab�l�rs�n�z. S�telerde yapılacak olan kanal�zasyon altyapısı �ç�n
öncell�kle b�nanı yaşı, yapısı, durumu ve tes�sata kullanılacak olan malzemeler göz önüne alınmalıdır.

Kanal�zasyonun hang� bölümünün tıkandığını �y� tesp�t ed�l�r. Bu aşamadan sonra �se yarım veya tam tes�sat
yapılıp yapılmayacağına karar ver�lmel�d�r. Özell�kle y�rm� beş yaşından büyük olan b�nalar �ç�n tamamen tes�satın
değ�şmes� daha doğru olacaktır. Çünkü bu süre �çer�s�nde tam olarak tes�satın ne kadar yıprandığını tesp�t etmek
son derece zordur. Sürekl� arıza olmaması adına s�zde f�rmamızdan kalıcı çözümler �ç�n destek talep
edeb�l�rs�n�z.

Kanal�zasyon G�der� Değ�ş�m� ve Tes�satı Nasıl Yapılmaktadır?

Kanal�zasyon arıza durumlarında, bazen komple tes�sat değ�şt�r�l�r. Özell�kle s�te g�b� alanlarda komple tes�sat
değ�ş�m� daha doğrudur. Uzman ek�b�m�z s�ten�z �ç�n en doğru yöntem� bel�rleyerek s�zlere uygun f�yatlı, prat�k ve
güven�l�r tes�sat h�zmet� sağlar. Bu yöntem sayes�nde s�zlerde tekrarlayan kanal�zasyon arıza problemler�nden
kurtulab�l�rs�n�z. Genel olarak s�te alt yapı kanal�zasyon arıza tes�satları �ç�n yatay tünel yöntem� terc�h



ed�lmekted�r. Kapalı b�r şek�lde yapılan bu s�stem, özell�kle s�ten�n gerekl� olan bütün alt yapısına yapma
konusunda k�ş�lere büyük b�r oranda destek sağlamaktadır.

Kanal�zasyon G�der� Borularının Der�nl�kler� ve Özell�kler� Nasıl Olmalıdır?

Özell�kle s�te kanal�zasyon arıza durumlarında, bur der�nl�kler� üç metreden daha fazla terc�h ed�lmekted�r.
Borunun der�n olması, toplam g�der�n daha rahat b�r şek�lde g�tmes�ne yardımcı olmaktadır. Ayrıca en alt
da�relerde oluşab�lecek olan sorunları engellemekted�r. Alt kattak� tes�satın sorunsuz olması �ç�n rahatlıkla bu
yöntem terc�h edeb�l�r.

Der�n bölgeden geçecek olan borular �ç�n zem�n�n �y� b�r şek�lde kazılması gerekmekted�r. Bu g�b� durumlarda
genel olarak yatay tünel terc�h ed�lmekted�r. S�zde profesyonel b�r kanal�zasyon g�der� h�zmet� �ç�n f�rmamız terc�h
edeb�l�rs�n�z.

Neden Kapalı Yatay Tünel İşlem� Terc�h Ed�lmel�?

Özell�kle s�te çevres�n� �ş mak�nes� g�rmes�, s�ten�n yapısını bozmaktadır. Bundan dolayı bu g�b� mak�neler�n
etrafta bulunması s�te �ç�n son derece mal�yetl� olab�l�r. Ayrıca �ş mak�naları çevreye zarar vermekted�r. Bundan
dolayı, mümkün olan durumlarda kanal�zasyon arıza durumları �ç�n kapalı yatay tünel �şlem� terc�h ed�lmekted�r.
Yatay tünel tekn�ğ�n�n terc�h ed�lmes�ndek� d�ğer sebepler �se şu şek�lded�r;

Evler�n ve ev dış yapılarının zar görmemes�.
Peyzaj ve dış cephe malzemeler�n�n zarar görmemes�.
Havuzların zarar görmemes� �ç�n.
Müştem�latların zarar görmemes� �ç�n.

Bazı durumlarda tes�satın geçt�ğ� hat üzer�ne yapılar yapılmaktadır. Bu g�b� durumlarda yapılan yapıların
yıkılmaması adına yatay tünel tekn�ğ� terc�h ed�lmekted�r.

P�s Su Atık Tes�satının Önem� Ned�r?

Kanal�zasyon arıza durumlarında, özell�kle p�s su atık tes�satı kontrol ed�lmekted�r. F�rmamız s�zler �ç�n
kanal�zasyon g�der� bağlantısı, kanal�zasyon g�der� yen�leme, kanal�zasyon g�der� onarımı, tam�r� ve benzer�
b�rçok h�zmet� uygun f�yatlı b�r şek�lde sunmaktadır. P�s su atık tes�satı �se özell�kle kanal�zasyon arızalarında
terc�h ed�len yöntemlerden b�r�d�r. Kanal�zasyon g�der� bağlama ve onarma son derece d�kkatl� yapılması
gereken �şlerden b�r�d�r. Bu �ş�n uzman b�r ek�p tarafından planlanması ve yapılması gerekmekted�r.

F�rmamız s�zlere ev�n�z, s�ten�z veya b�nalarınız �ç�n en uygun yöntemler� ve f�yat seçenekler�n� sunmaktadır. Hele
k� kanal�zasyon tıkandığında, taşma veya çökme yaptığında f�rmamızı arayarak en uygun yöntemle kolay b�r
şek�lde bu problemden kurtulab�l�rs�n�z. Kanal�zasyon arıza durumları özell�kle k�ş�ler�n sağlığını, yaşamını ve
yaşam kal�tes�n� olumsuz etk�leyen durumlardan b�r�d�r. Uzman ek�b�m�z yer�nde tesp�t �ç�n gelerek, s�zler �ç�n en
�y� tes�sat ve tam�r yöntem�n� sunmaktadır. Özell�kle çalışmanın yapılacak olan alanın konumu son derece
öneml�d�r. Bu yüzden kanal�zasyon hattını yen�lemek son derece zor b�r �şt�r.

Kanal�zasyon hattının eğ�ms�z b�r şek�lde yapılması zaman �çer�s�nde çökmeye, akıntıya ve tıkanıklığa sebep
olmaktadır. Bu tarz durumlarda bütün tes�satın değ�şmes� gerek�r. Tes�satının değ�şmemes� durumunda, sürekl�
olarak bu sıkıntılar devam edeb�l�r. Eğer bodrumdan veya zem�nden geçme yer� var �se genel olarak tünel yapma



durumu terc�h ed�lmekted�r. Bu tarz durumlarda özell�kle mak�neler terc�h ed�lmez. Kurulu olan tes�satlarda
mak�na kullanımı çevreye zarar vereb�l�r.

Eğ�m�n maks�mum düzeye gelmes�, bağlantı noktasının �y�leşt�r�lmes� sorunu kökten çözeb�l�r. S�zlerde
maks�mum kal�te ve uygun f�yatlar �ç�n, b�z�mle �let�ş�me geçerek kal�tel� b�r h�zmet alab�l�rs�n�z. F�rmamız 7/24
bütün kanal�zasyon arıza sorunlarınız �ç�n s�zlere destek sağlamaktadır. Tes�sat yapımı, değ�ş�m�, onarımı ve
benzer� b�rçok farklı konu hakkında s�zlere destek vermektey�z. Uzman ek�b�m�z, bütün teknoloj�k ürünlerden
fayda sağlayarak, s�zlere en üstün h�zmet� vermey� amaçlamaktayız.

https://www.ozdoganv�danjor.com.tr/kanal�zasyon-ar�za/
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