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Kanal ve kanal�zasyon görüntüleme, kaplama ve tüm detaylı h�zmet� sunan f�rmamız profesyonel uzman ek�b�
sayes�nde son teknoloj� ürünler �le tüm �şlemler�n�z hızlı b�r şek�lde gerçekleş�r. Profesyonel b�r şek�lde h�zmet
sunan f�rmamız müşter�ler�ne uzun yılların verd�ğ� tecrübe sayes�nde en doğru desteğ� sağlar.

Kanal�zasyon görüntüleme �şlemler� konusunda genell�kle boru ve kanal tıkanmaları yaşandığı görülür. F�rmamız
bu sorunların asıl kaynağını görsel açıdan tak�p etmekte sonrasında kanal ve kanal�zasyonda veya altyapı
borularındak� tüm yaşanan tıkanıkları 7/24 en uygun h�zmet vererek g�dermekted�r.

Kanal�zasyon Kaplama Önces� Tem�zl�k

Kanal tem�zleme �şlemler� f�rmamız tarafından yüksek basınç altında yapılarak en doğru tem�zl�k sunulur. Bu
kapsamda yüksek basınç �le hem tem�zl�k hem de vakum yapan c�hazlarımız �le �ler�k� dönemde yaşanacak tüm
sorunların önüne geç�l�r. Bununla b�rl�kte kanalın tem�zlenme �şlem� esnasında kanalda vakumlanmış olan
malzemeler artış göstereb�l�r ve yen�den tem�z su olarak kanal tem�zl�ğ�nde �ht�yaç duyulab�l�r. Bu sayede f�rmamız
doğaya dost çalışmalar sürdürmekted�r.

F�rmamız tarafından ver�len bu h�zmetlerde amacımız yalnızca kanalın tem�zlenmes� olmadığı �ç�n özell�kle
görüntüleme sırasında kanalın durumunu da tesp�t etmekte ve tüm sorunları g�dermeye amaçlamaktayız. Bu
nedenle kanal tem�zl�ğ� operasyonu f�rmamız ve müşter�ler�m�z açısından oldukça büyük b�r öneme sah�pt�r.

Pompa �le kanal tem�zl�ğ� yapıldığı takd�rde tem�zl�ğ�n yeterl� olmadığı zamanlarda kanal �ç�nde conta çıkması g�b�
problemler�n yaşandığı esnada ağaç kökler� ve kanal çeper� tortuların kes�lmes� �şlemler� ve kanalın fenn� hale
geleb�lmes� �ç�n kes�c� �le de h�zmet ver�lmekted�r. Bu sayede kanal tem�zl�ğ� tam anlamıyla tamamlanmış olur.

Kaplama Önces� Kanal�zasyon Görüntüleme İşlem�

F�rmamız her alanda h�zmet vermekte aynı zamanda tüm alanlarda da son teknoloj� ürünler �le çalışma
sürdürmekted�r. Kaplama önces� kanal�zasyon görüntüleme �şlem� sırasında, görüntü tesp�t kayıt aracı kullanan
f�rmamız, en doğru görüntüleme �şlem�n� yapab�lmekted�r. Bu araçlar sayes�nde analog ve d�j�tal ortam olmak üzere
f�ber opt�k kablolar ve bağlı kameralı robotlar sayes�nde, kanal�zasyon �ç�nde tüm tesp�tler ve ölçümler kolaylıkla
yapılmaktadır. Araç �ç�nde yer alan entegre b�lg�sayar, DVD kayıt sayes�nde tüm �şlemler kayda alınır.

Kaydı alınan tüm tesp�t ve ölçümler sonrasında rapor hal�ne get�r�lerek kanalın �ht�yacı kapsamında �şlemler �ç�n
öner�ler konulurken kullanılır.

Kanal�zasyon Kaplama Çalışmaları

F�rmamız tarafından gerçekleşt�r�len tem�zl�k ve görüntüleme �şlemler� sonrasında tüm tesp�tler yapılmakta ve
raporlar doğrultusunda en kalıcı çözüm �ç�n çalışmalar başlatılmaktadır.



En kalıcı çözüm ve komple nokta kaplama �şlemler� �ç�n Kanal�zasyon Kaplama H�zmet� ver�l�r.

Son dönemlerde özell�kle büyükşeh�rlerde yoğun traf�k yaşanması ve çevre şartları göz önünde bulundurulduğu
zaman yapılmadan kanalların onarılması ve tüm �şlemler�n hızlı b�r şek�lde yapılması gerek�r. Bu h�zmetler
doğrultusunda çalışmalarını sürdüren f�rmamız çevre şartlarını ve günlük yaşamın aksamamasını göz önünde
bulundurarak kazı yapmaksızın onarım ve tem�zl�k h�zmetler�n� en doğru şek�lde gerçekleşt�r�l�r. Bu konuda
f�rmamız son teknoloj� araçlar �le çalıştığı �ç�n esk� t�p çalışma yöntemler�ne başvurmaz.

Esk� t�p tem�zl�k ve onarım �şler� yapmayan f�rmamız müşter�ler�ne hem uzun ömürlü b�r kullanımı vadeder hem de
hızlı b�r şek�lde tüm �şlemler� tamamlar. Bu konuda f�rmamız tarafından hem en uygun f�yat garant�s� hem de uzun
süre kullanım sağlanır. Çalışmalar sırasında günlük yaşamın da aksamaması müşter�ler açısından en doğru
terc�ht�r.

F�rmamız tarafından kullanılan malzemeler ham madde yönünden, kal�te yönünden ve ekonom�k anlamda
garant�l�d�r. Kanal�zasyon ve boru kaplama aynı zamanda onarım �şlemler�nde 50 yıla kadar sağlamlık garant�s�
sunulur. Aynı zamanda hem s�yah hem de basınca dayanıklı olarak test ed�lm�ş kal�te güvences�nde kullanılan
ürünler sayes�nde güven sağlamaktayız.

Kanal�zasyon Kaplama Yöntemler�

Kanal�zasyon Kaplama H�zmet� kapsamında sektöre yön veren f�rmamız, kanalları herhang� b�r şek�lde kazmadan
ve çevreye zararı olmadan, bunun yanı sıra günlük yaşamı h�çb�r şek�lde etk�lemeden çalışmalarını tamamlar.



Traf�ğ� aksatma sorunu olmadan kısacası sahada varlığı dah� h�ssed�lmeden kanal�zasyon hatlarını, �çme suyu
şebekeler�n� ve tüm �şlemler�n� hem ekonom�k hem de teknoloj�k s�stemler �le tam�r�n� ve yen�leme �şlemler�n� yapar.

Kanalların yapımı sırasında sonradan meydana gelm�ş olan kırık, kayma, açıklık, betonlaşma, er�me, çökme g�b�
b�rçok çeş�tl� kutu yaşanab�l�r bu kusurların g�der�lmes� kapsamında kanalın yen�den kullanılab�l�r hale get�r�lmes�n�
sağlayan f�rmamız tüm çalışmalar son teknoloj� malzemeler ve son teknoloj� araçlar �le tamamlar. Böylel�kle
ekonom�k anlamda ve kal�te anlamında en uygun h�zmet� sunar.

Özell�kle büyük şeh�rler�n atık su hatları bakım, tem�zleme ve kaplama h�zmet� önem kazanmıştır. F�rmamız kazı
yapmadan ve herhang� b�r durumu oluşturmadan gel�şm�ş teknoloj� araçları �le kaplama yöntemler�n�
kullanmaktadır. Bu kapsamda kullanılan yöntemler�n seç�m� �ç�n çevren�n korunması açısından büyük b�r önem
taşır. F�rmamız tarafından kaplama yöntem� açısından nokta kaplama ve komple kaplama h�zmet� ver�lmekted�r.
Böylel�kle küçük b�r alandak� herhang� b�r sorun çözülmekte ve b�rl�kte komple kaplama h�zmet� �le de baştan sonra
yen�leme �mkânı tanır.

Komple Kanal�zasyon Kaplama

Her geçen gün teknoloj�y� tak�p eden f�rmamız h�zmet alanı kapsamında en gel�şm�ş araçları terc�h eder. Bu
nedenle komple kaplama �ç�n Kanal�zasyon Kaplama H�zmet� kapsamında kanal �ç�ne uygulanan kaplama
malzemeler�n� özel olarak terc�h etmekte ve yıllarca kullanımını garant� etmektey�z.

Rak�p f�rmalara nazaran kaplama yöntemler� konusunda daha prat�k ve daha sağlam olan komple kaplama h�zmet�
doğalgaz hattı döşemeler�nde de terc�h ed�l�r. F�rmamız tarafından sunulan tüm h�zmetler hem rak�p f�rmalara
nazaran çok daha ekonom�k hem de sağlamlık garant�s� ısı ve basınca dayanıklılık güvences� sunulur.



Noktasal Kanal�zasyon Kaplama

F�rmamız tarafından Kanal�zasyon Kaplama H�zmet� kapsamında ver�len nokta kaplama çalışmaları genell�kle
komple kaplama operasyonuna nazaran daha kolay b�r şek�lde tamamlanır.

Kanal�zasyon Kaplama Sonucu

Kanal �ç�nde bel�rlenm�ş olan sorunlarını g�dermek amacıyla, en uygun kullanılan yöntem noktasal kanal�zasyon
kaplama yöntem�d�r.

Günümüzde kullanılan en �y� ve bu alanda en dayanıklı olan tekst�l malzemeler�n� kullanan f�rmamız kanalda tesp�t
etm�ş olduğu sorunu noktalara nokta kaplama uygulaması gerçekleşt�r�r.

Bu kapsamda baştan sona h�zmet veren f�rmamız tem�zl�k konusunda görüntüleme konusunda ayrıntılı çalışmalar
gerçekleşt�rerek b�r rapor hazırlamakta ve bu rapor doğrultusunda nokta kaplama h�zmet� vermekted�r.

Kanal�zasyon Rehab�l�tasyonu

Kanal�zasyon görüntüler� sonuçları kapsamında kanal�zasyon s�stemler�n�n son dönemlerde yapılan teknoloj�
rehab�l�te olarak adlandırılır. Rehab�l�tasyon konusunda kaplama h�zmetler� de yapılır. Bunlar komple
kanal�zasyon kaplama ve noktasal kaplama olarak adlandırılır.



Kanal�zasyon s�stem�nde b�r rögardan d�ğer rogar'a kadar kanalın tümünün kaplanması h�zmet�ne komple kaplama
adı ver�l�r. Kaplama malzemes� olarak f�rmamız tarafından hem ekonom�k hem de sağlamlık garant�s� olan ısıya ve
basınca dayanıklı malzemeler kullanılır.

Bu malzemeler basınç kazanı yardımıyla buhar jeneratöründen gelen yüksek basınçlı hava �le kolaylıkla
yerleşt�r�l�r. Kanal�zasyon Kaplama H�zmet� �se y�ne b�r kanal rehab�l�tasyonu �le �k� rogar arasında noktasal olarak
bel�rlenm�ş olan hataların olduğu yerlere uygulanarak tamamlanır. 2 rogar arasında yapılacak olan nokta kaplama
en fazla 3 adet olacak şek�lde düzenlen�r. Kullanılan malzeme �se son teknoloj� tekst�l ürünler�d�r. Bu nedenle
müşter�ler�m�ze yıllarca kullanma garant�s� sunulur.

Son Teknoloj� Kanal�zasyon Tem�zleme Ve Kanal Kaplama İşlem�

Kanal�zasyon görüntüleme ve Kanal�zasyon Kaplama H�zmet� kapsamında h�zmet veren f�rmamız, müşter�ler�ne
profesyonel düzeyde h�zmet vermey� amaçlar. Kanal�zasyon görüntüleme ve kaplama h�zmetler� sırasına kanal ve
borulardak� sorunlar tıkanma kaynağı görselleşt�r�c� b�r şek�lde sorun tesp�t� �le bel�rlenerek sonuç odaklı çalışılır.
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Kaplama ve tıkanma sorunları sebeb�yle çalışmalarını sürdüren f�rmamız h�zmet önces�nde yapılan mal�yetl� ve
kırıp dökmel� �şler� kullanmayarak Kanal�zasyon Kaplama H�zmet� ve görüntüleme çalışmaları konusunda esk�
düşünceler� yıkmış ve son teknoloj� çalışmalar sunmuştur. Bu kapsamda sektörde l�der b�r f�rma olmayı başaran
kuruluşumuz son teknoloj� ürünler �le l�der konum oluşturmayı başarmış ve sorunsuz h�zmet vermeye devam
etmekted�r. Bu kapsamda f�rmamızın son teknoloj� ürünler �le yaptığı bu Kanal�zasyon Kaplama H�zmet� kal�te
açısından garant� altında, ekonom�k anlamda uygun f�yatlar �le h�zmet sunmakta aynı zamanda �şlem hızlı b�r
şek�lde tamamlanmaktadır. Yıllarca kullanma garant�s� sunan f�rmamız kuruluşu �t�barıyla müşter� memnun�yet�
odaklı çalışmalar sürdürmekted�r.

Kanal�zasyon Kaplama Aşamaları

Kanal�zasyon Kaplama H�zmet� veren f�rmamız kaplama �şlem� önces�nde kaplaması yapılacak olan hattın
tamamen kanal tem�zleme aracı �le tem�zlenmes�n� sağlar. Sonrasında tem�zl�ğ� yapılmış olan kanalın kanal
görüntüleme araçları �le görüntüsü alınır ve arıza kontrolü açısından tüm tesp�tler yapılır.

Kanal�zasyon kaplama aşamaları

Kanal görüntüleme araçları �le tesp�t� yapılan bağlantılar sarkan contalar, betonlaşma alanları ve benzer� tüm
engeller kanal freze robot sayes�nde kes�l�r ve ardından frezeleme �şlem� tamamlanır.
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Tem�zleme ve frezeleme �şlem� tamamlandıktan sonra naylon tünel�n �k� bacağı arasına çek�lmes� sağlanır ve
malzeme soğuk su �le �k� bacağı arasına gönder�lm�ş olur. D�ğer boru ucuna gönder�len malzeme saklanarak
kapatılır. Malzemeler�n �ç� buhar yardımı �le ısıtılıp uygulamaya hazır hale get�r�l�r, sonrasında ısıtılan malzeme boru
ve d�rsekler�n yüzey�ne sıkı sıkıya yapıştırılır.

PVC malzeme sayes�nde soğuk hava ver�lerek malzemeler�n katılaşması sağlanır, son aşamada �se �k� bacak
arasında tesp�t� yapılmış bağlantıların kanal freze robotu �le kes�lmes� ve kullanıma hazır hale get�r�lmes� sağlanır.
F�rmamız herhang� b�r sorun yaşanmaması açısından son b�r görüntü alma �şlem� �le kontroller� yaparak gerekl�
onayları alır.

Noktasal Kanal�zasyon Kaplama H�zmet� Nasıl Yapılır?

F�rmamız tarafından kanal�zasyonlarda herhang� b�r sorun yaşanması hal�nde, noktasal kanal�zasyon kaplama
h�zmett�r ver�l�r. Kullanılan b�r kanal�zasyon ya da yağmur suyu hattında �malat ya da herhang� b�r sebep neden�yle
çatlak, sızma ve buna benzer durumlarda gereken müdahaley� yaparak h�zmet sunar.

Noktasal Kanal�zasyon Kaplama H�zmet� Nasıl Yapılır

Tüm çalışmalarımızda olduğu g�b� noktasal kaplama h�zmet�nde de f�rmamız tarafından en ayrıntılı çalışmalar
gerçekleşt�r�yor. Öncel�kle çatlak ve benzer� herhang� b�r sorun olan bölge kanal görüntüleme c�hazı �le tesp�t�
yapılır. Arıza tesp�t�n�n yapılması sonrasında hattın tem�zlenmes� sağlanır.

Tesp�t �şlemler� yapılması �le b�rl�kte çalışma planı hazırlanır ve tam�r balonu �şlem �ç�n hazırlığı yapılarak onarım
yapılacak noktaya gönder�m� sağlanır. Ortamın sıcaklık durumuna bağlı olarak 1 �le 3 saat arasında f�rmamız
tarafından onarım h�zmet� tamamlamakta ve herhang� b�r kazı çalışması yapılmadan hızlı b�r şek�lde kes�n sonuç
alınmaktadır.

Neden Kazısız Kanal�zasyon Kaplama H�zmet� Terc�h Ed�lmel�?

Genell�kle kanal�zasyonlar yağmur hatları zamanla bozulur, çatlar, sızıntılar olur ve arızalanır. Bu problemler�n
meydana gelmes� �lerleyen dönemlerde ağaç kökler�n�n hatlara g�r�ş�, toprağın hatlara sızması g�b� daha büyük
sorunlara yol açar. Böylel�kle kanal�zasyon s�stemler�nde tıkanmalar ve akış hızının bozulması problemler� yaşanır.

F�rmamız tarafından h�zmet�n�ze sunulan, Noktasal Kanal�zasyon Kaplama H�zmet� hem ekonom�k, hem de 
günlük hayata herhang� b�r olumsuz etk�s� olmaz.
Uygun mal�yetl� ve doğa dostu çözümler sunan f�rmamız, onarım önces�nde tem�zl�k ve görüntüleme �şlemler� 
�le en doğru çalışmayı sunar.



Aynı zamanda k�myasal b�r karışım hazırlayan çalışma arkadaşlarımız, tıkanıklıkları önlemek �ç�n doğru 
çözümler sunmayı hedefler.
Esk� yöntemler� kullanmayan f�rmamız tarafından sunulan kazısız Kanal�zasyon Kaplama H�zmet�, müşter�lere 
ekonom�k çözümler sunmakla b�rl�kte, günlük yaşamı aksatmadığı �ç�n hızlı b�r şek�lde tamamlanmakta ve 
�nşaat �şç�l�ğ� gerekt�rmemekted�r. Böylel�kle madd� külfet ortadan kalkmış olacaktır.

Kanal�zasyon Kaplamanın Faydaları

Kanal�zasyon kaplamanın faydaları ençok kanal �çer�s�nde uygulanacak olan astar �le kanal s�stem�n� daha
dayanıklı hale get�rmekte ve kullanım ömrünü uzatmaktadır. Böylel�kle daha az mal�yet söz konusu olan
kanal�zasyon kaplama �şlemler�nde borular sorunsuz b�r şek�lde görev�n� yapmaya devam edecekt�r.

F�rmamız tarafından sunulan Kanal�zasyon Kaplama H�zmet� müşter�lere �ler�de oluşab�lecek tüm büyük sorunların
ortaya çıkmasına engellemekte ve kal�tel� malzeme kullandığı �ç�n herhang� b�r r�sk oluşmayacağına da�r garant�
vermekted�r. H�zmet ver�len müşter�ler sonrasında bell� per�yotlarla bakım yaptırdığı takt�rde uzun yıllar boyunca
kanal�zasyon s�stem�n�n sorunsuz b�r şek�lde kullanab�lecekt�r. Uygun f�yatlı çözüm �mkanları sunan f�rmamız
yüksek kal�tey� de es geçmeyerek tüm sorunlara en doğru çözümü ulaştırmaktadır.

Kanal�zasyon Kaplamanın Önem�

Kanal�zasyon s�stemler� zaman �çer�s�nde aşınma ve bozulmalar neden�yle �şlev�n� tam olarak yer�ne
get�rememekted�r. Bu durumlarda çözüm odaklı h�zmet veren f�rmamız kazısız Kanal�zasyon Kaplama H�zmet� �le
masraflardan ve �ler�de doğab�lecek büyük sorunlardan kurtarmaktadır. Her türlü kanal�zasyon s�stem� kanal
kaplama �şlem� yapan f�rmamız b�nalarda yapılarda oluşan çatlakları da hızlı b�r şek�lde çözüme ulaştırır.

Boru �ç� kaplama h�zmet� olarak sunulan Kanal�zasyon Kaplama H�zmet� konusunda daha detaylı b�lg� �ç�n f�rmamız
�le �let�ş�me geçeb�l�r en uygun f�yatlardan faydalanab�l�rs�n�z. Kazısız kanal kaplama �şlemler� sayes�nde günlerce
süreb�lecek büyük yapılardak� �şlemlerde dah� kısa sürede sonuca varmaktayız. Böylel�kle günlük yaşam h�çb�r
şek�lde aksamamakta ve daha fazla sorun yaşatmanın önüne geçmektey�z.

Profesyonel anlamda Kanal�zasyon Kaplama H�zmet� sunan f�rmamız yılların tecrübes� ve deney�m� sayes�nde
kal�tel� b�r h�zmet sunmakta ve kal�tel� ek�pman �le çözüm odaklı çalışmaktadır. Kanal kaplama çalışmaları genell�kle
deney�m gerekt�ren ve acem� çalışanlar tarafından yapıldığı takd�rde büyük sorunlara yol açab�lecek h�zmetlerd�r.
Bu nedenle acem� f�rmalar ve b�l�nmeyen ek�pmanlar �le daha büyük sorunlarla karşılaşmadan önce yılların
tecrübes� �le h�zmet veren f�rmamızla anlaşarak en uygun fırsatları değerlend�reb�l�rs�n�z.

Kanal kaplama �şlem� sırasında borularda herhang� b�r çökme yaşanmaması gerek�r. Çökmüş ve daha fazla zarar
görmüş borular �çer�s�nde kameralı ek�pmanlar yol alamayacağı �ç�n boru hatlarını bell� per�yotlarla bakımını
yaptırmak ve fazla zarar görmüş hale get�rmemek öner�l�r. Çünkü kazısız b�r şek�lde yapılan Kanal�zasyon Kaplama
H�zmet� yalnızca mak�neler�n er�şeb�leceğ� fazla zarar görmem�ş alanlarda öner�l�r.

Kanal�zasyon kaplama h�zmet�m�z mevcut boru tes�satının güçlend�r�lmes� ve yıpranmalarına önlenmes� �ç�n
uygulanmaktadır. Bu nedenle çok yıpranmış olan boru hatlarında yen� s�stem çalışmalar gerçekleşt�ren f�rmamız
tarafından kes�n ve kusursuz b�r şek�lde çözüm sunmakta ve yapacağımız tetk�kler kapsamında tam�r �şlem�n�
gerçekleşt�rmekte ve gereks�z önlemek �ç�n çalışma planı hazırlamaktayız.

Ancak yüksek ısı, paslanma, erozyon ve benzer� sorunların yaşanmış olduğu kanal�zasyon borularında kaplama
h�zmetler�n� kazı yöntem� �le gerçekleşt�rmektey�z. Bu tür boru s�stemler�n� onarımı �ç�n genell�kle kazı yöntem�n�
terc�h etmek gerekt�ğ� �ç�n çeş�tl� zamanlarda günlük yaşamda aksaklıklar olab�lmekted�r. Bu nedenle gerekl� bakım
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ve onarımın zamanında yapılması ve kazı �şlem�ne gerek kalmaması öner�l�r. Çünkü bu durum hem mülk alanının
hem de çevre şartlarının olumsuz etk�lenmes�ne neden olur.

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.

Kazısız Kanal�zasyon Kaplama H�zmet� kazma yöntem�ne göre daha hızlı ve güvenl� b�r şekl� olduğu �ç�n f�rmamız
tarafından genell�kle bu yöntem kullanılmaktadır. Ancak fazla zarar görmüş s�stemler bu konularda
öner�lmemekted�r. Tekn�k olarak sunmuş olduğumuz bu h�zmet kanal boruları �ç�n özel tasarlanmış olan püskürtme
boruları yerleşt�rmes�n� daha kolay hale get�r�r. Bu alanda püskürtme kafası boru s�stem�nde öneml� b�r esnekl�k
kazandırır.

Püskürtme kafası olarak kullandığımız yöntem sayes�nde kaplama sırasında koruyucu b�r şek�lde görev yapmakta
ve uzun sürel� etk�l� çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.
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