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Günlük hayatta �nsanlar hayatı boyunca b�rçok sıkıntı ve sorun �le uğraşırlar. Hayat telaşı, �ş hayatı vb. daha n�ce
koşturmalar ve sorunlar �le boğuşmak, zamanın b�rçoğunu harcar. Bu kadar yoğun tempo �le yaşadığımız
hayatlarımıza, yaşam alanlarımızda k� tes�sat ve g�der sorunları da eklen�rse, �ş�n �ç�nden çıkılmaz b�r hale gel�r.
Çünkü bu alanlar, k�ş�ler�n özel bölges� olması sebeb�yle, rahat b�r yaşam sürmek �stenmekted�r. Tes�sat sorunları
�lk etapta, çok öneml� gelmese de �ler� k� evrelerde kalıcı sorunlara ve rahatsızlıklara sebep olmaktadır.

Bu sebepten ötürü, fazla b�r zaman geçmeden uzaman b�r yardım almak, büyük b�r kolaylık
sağlayacaktır.Tıkanıklık görüntüleme �şlem� �le, bu sorunu henüz başlamadan çözeb�l�rs�n�z. Bu �şlemler
sonrasında da hayatınıza kaldığınız yerden devam edeb�l�r, tıkanıklık g�b� büyük sorunlar �le, doğru h�zmet
sayes�nde kurtulab�l�rs�n�z.

G�derler�n Tıkanma Sebeb� Ned�r?

G�der s�stemler� ev, �ş yer� ve mahalle merkez� kanal�zasyon s�stem� olarak �şlemekted�r. Bu s�stemler� sağlıklı b�r
şek�lde çalışması çok öneml�d�r. Aks� takd�rde, vereceğ� zarar çok büyük boyutlarda olab�l�r. Özell�kle ev ve �ş
yerler�nde k� g�der tıkanıkları, tıkanıklık görüntüleme olmaz �se, günlük yaşama hem sağlık hem de ps�koloj�k
yönden etk� edeb�l�r. G�derler�n tıkanma sebepler�, b�r genelleme yapılacak olur �se, genelde aynı sebepten ötürü
oluşmaktadır. Tuvalet ve lavaboların yanlış kullanımı dolayısıyla, oluşan bu tıkanıklar büyük sorun teşk�l
etmekted�rler.

Klozete atılan tuvalet kağıtları, poşetler, kartonlar, taşlar, kumaşlar, oyuncaklar, vb. daha b�rçok maddeler
g�derlere zarar ver�p, tıkanmalara yol açar. Bu durum aynı şek�lde lavabolar �ç�nde geçerl�d�r. Lavabo
tıkanıklıklarında da bell� başlı tıkanıklığa sebep olan, maddeler ve faktörler de sıklıkla yaşanan olayların başında
gel�r. Doğru tesp�t ve yapılacak �şlemler �le tıkanıklık görüntüleme sayes�nde daha çabuk sonuç alınıp, sorun
kaynağından çözülmüş olacaktır.

Tıkanma sebepler� arasında, genelde en sık karşılaşılan sorunlardan b�r� olan tuvalet kağıtları, bu mağdur�yet�
yaşatan g�zl� b�r düşman n�tel�ğ�nded�r. Lavabolardak� küçük ama g�dere tutunan �natçı nesnelerde, sıkıntı yaratan
etkenlerd�r. Bunlarında çözüm yolları, uzman ek�pler�m�zce yer�nde tesp�t �le g�der�l�r. Alacağınız b�r uzman
yardımı sayes�nde, hem sorunun ne olduğunu net b�r şek�lde göreb�leceks�n�z, hem de şeffaf h�zmet�n
kal�tes�nden faydalanab�leceks�n�z.

Lavabo Tıkanıklığı Görüntüleme

Yanlış kullanım sonucunda, b�rçok tıkanıklık sorunu �le karşılaşılmaktadır. Bu da kullanım alanında güçlük
çek�lmes�ne neden olur. Lavabolar sık sık kullandığımız yaşam bölümler�m�zden b�r�d�r. Günün hang� saat� olursa
olsun, �ht�yaç duyduğumuz bu ürünler�n yaşayacağı aksaklık, yaşamı olumsuz etk�leyeb�l�r.

Lavabo g�der tıkanıklığı, mutfak ve banyolarda fazlasıyla görülmekted�r. Yaşanması sık, çözümü �se uzman b�r
destekle oldukça kolaydır. Mutfak lavabolarında tıkanıklık görüntüleme �le karşılaşılan en büyük sorun,
yemeklerden kaynaklanan çöp ve artıklarının lavabo g�der�nde sertleş�p tıkaması sebeb�yle olmaktadır. Özell�kle
çay kalıntılarının lavaboya boşaltılması, kısa zamanda b�r tıkanıklık yaşanmasına sebep olab�l�r. Ayrıca yıkanan
meyve ve sebzeler�n�n yıkanırken k� bırakmış olduğu k�rler, ıspanak vs. g�b� topraklı sebzeler�n toprağının d�rekt
g�dere ulaşması tıkanıklığı da beraber�nde get�r�r.

Yağ atıkları da başlıca tıkanıklık yaratan unsurların başında gelmekted�r. Kullanılamayacak olan yağ atıkları
lavaboya döküldüğü takd�rde, g�derde adeta b�r ç�mento görev� görerek, lavaboyu kullanılamaz hale



get�rmekted�r. Y�yecek ve �çecek, meyve parçaları, yıkanma ve doğranma sırasında g�der borusuna g�derek
sorun yaşatmaktadır. Lavabo g�der�, ana hatta ne kadar uzak �se, bu g�b� sorunlar yaşamak olasıdır.

Banyo lavabolarında �se, tıkanıklıkların herkes�n rahatlıkla tahm�n edeceğ� üzere saç kıllarıdır. Özell�kle uzun
saçlar, yumak hal�ne gelerek g�derde b�r set yapar. Bu da tıkanıklığa sebep olur. Tıkanıklık görüntüleme
h�zmet� �le bunların nasıl göründüğünü ve lavabo g�der�ne ne denl� zararı olduğunu rahatlıkla gözlemeyeb�l�rs�n�z.
Mümkün olduğunca, saç ve kıldan lavabomuzu ne kadar uzak tutarsak, o kadar kullanım ömrü fazla olacaktır.
Özell�kle erkekler�n tıraş esnasında, sert kılları sebeb�yle de bunlar rahatlıkla yaşanab�lmekted�r.

Klozet Tıkanıklığı Neden Olur?

Bu durum, en sıkıntılı tıkanıklık nedenler�nden b�r�d�r. Hatta �nsanlar �ç�n en can sıkıcı b�r durum d�yeb�l�r�z. Çünkü
yaşam alanlarımızdak� böyles�ne h�jyen olmayan rahatsızlık ver�c� durumu k�mse yaşamak ve görmek
�stememekted�r. Evlerde ve �ş yerler�nde yaşanması muhtemel klozet tıkanmalarında, zaman kaybetmeden b�r
uzman yardımı almak, her zaman en doğru b�r terc�h olacaktır. Klozet tıkanıklık görüntüleme �şlem� sırasında,
g�derde oluşmuş olan mevcut tıkanıklık ş�kayetler� net b�r şek�lde saptanmaktadır. Bu sebepten ötürü k�ş�ler� kend�
çabaları �le düzeltme �şlem� yapmak, telaf� daha zor durumları beraber�nde get�recekt�r.

Klozet tıkanıklıklarında en sık görülen nedenler�n başında gelen tuvalet kağıtları, bu can sıkıcı durumda baş rolü
oynamaktadır. Zamanla b�r�ken tuvalet kağıtları, g�derde sertleş�p atıkların g�tmes�n� önled�ğ� �ç�n, can sıkıcı ger�
tepmelere neden olmaktadır. Bu ger� tepmeler sonucunda da taşkınlar meydana gel�p, ev�n �ç�ne kadar
ulaşab�lmekted�r. Sağlık açısından r�sk teşk�l eden böyle b�r durumda vak�t kaybetmemek ve doğru müdahale
seçenekler� �le sonuca varmak gerek�r.

Aks� takd�rde sorun g�tt�kçe daha büyük b�r hale gelecekt�r. Tıkanıklık görüntüleme esnasında, bu tuvalet
kağıtlarının tıkanıklığı gözler önüne ser�lmekted�r. Her zaman tuvalet kâğıdı g�b� r�sk teşk�l edecek atıkların, çöpe
atılması daha doğru b�r hareket olacaktır. Küçük çocuklara da bunu ne kadar erken yaşta öğret�rsek, o kadar
alışmaları ve doğayı korumaları, �drak etmeler� o kadar çabuk olur. Klozete sık atılıp, tıkanıklığa neden
olab�lecek, maddeler arasında �se kadın pedler� gelmekted�r. Bu pedler�n tuvalete atılması sonucunda,
tıkanmasının ötes�nde tes�satlara verd�ğ� zararlarda oldukça fazladır. Tıkanıklık Görüntüleme �le bunların
boyutunu çok rahat göreb�l�rs�n�z. Genelde pedler�n suda çözülüp kaybolduğu ve h�çb�r şek�lde kalıp g�b�
durmadığı söylenmekted�r. Bu durum tam aks�ne yanlış b�r kulaktan dolma b�lg�d�r. Pedler, g�dere doğruca
yapışarak tahl�ye �şlem�n� engellemes� �le başlıca sorunlar yaratır. Bu g�b� atıklarda kes�nl�kle çöpe atılan
maddeler olmaktadır.

Bazı yaramaz m�n�kler�nde, oyuncaklarını, oyun hamurlarını ve kartonlarını klozete atmaları da tıkanıklık
yaratacak sebepler�n başında gel�r. Tıkanıklık görüntüleme �le bu ve başka yabancı maddeler�n tesp�t� kolay b�r
şek�lde yapılmaktadır. Sebeb�n ne olduğu, hang� uzaklıkta bulunduğu saptanıp, ona göre uygulamaya
başlanmaktadır. Bu da �şlem�n saatlerce değ�l, kısa b�r süre de sonlanmasını sağlar.

Rögar Neden Tıkanır ve Nasıl Görüntülen�r?

Rögarlar, mahalle, sokak ve s�telerde sıklıkla rast geld�ğ�m�z b�r nev� yer altı baca vaz�fes�n� üstlenmekted�r.
Kanal�zasyon s�stem�n� �ç�nde barındıran, su akış yönünü değ�şt�ren bu kanalar da bazı p�sl�kler, atıklar ve
yağmur suyunun aşırı b�r�kmes� sonucunda taşıp hayatı olumsuz etk�leyeb�l�r. Rögar kapaklarının yardımı �le de
tem�zl�ğ� ve bakımı rahat ve sorunsuz b�r şek�lde sağlanmaktadır.

Rögar tıkanıklığının anlamı, kanal�zasyon borusu tıkanıklığı demekt�r. Tam anlamı �le yeterl� düzeyde yapılmayan
kanal�zasyon s�stemler�, beraber�nde rögar tıkanmalarına neden olur. Yaşadığımız alanların ve mahallem�zde
kullanım alanlarından meydana gelen, çöp atıkları, özell�kle sonbaharda ağaçlardan düşen yapraklar ve yoğun
yağış bu büyük tıkanmalarının sebeb� olmaktadır. Tıkanıklık görüntüleme rögar tıkanıklığında da büyük b�r rol



oynamaktadır. Genelde tem�zlenme �şlem� tazy�kl� su �le yapılan bu uygulama da bazı zamanlar, zor b�r tahl�ye
�şlem� �le karşılaşılmaktadır. Bunların görüntülenmes� ve müdahalen�n ona göre yapılması büyük b�r kolaylık
sağlar.

Tes�sat Tıkanıklıkları Ne G�b� Sorunlar Yaratır?

Bu tıkanıklıklar en başta, ps�koloj�k ve sağlık açısından bell� başlı zararlar vermekted�r. H�jyen�k olmayan
durumlar �le b�rçok rahatsızlığı da beraber�nde get�recekt�r. Alaturka tuvalet ve klozet tıkanıklığı, lavabo
tıkanıklığına göre daha hassas b�r durumdur.

Tıkanma sırasında taşma sorunu yaratması ve bu da h�jyen kurallarına aykırı olmasından dolayı vak�t geçmeden
bu sorunu çözüme kavuşturulması gerek�r. Tıkanıklık görüntüleme �le sorun tesp�t ed�l�p o yönde b�r uygulama
yapılması şarttır. Aks� halde, özell�kle evdek� küçük çocuklar �ç�n büyük b�r r�sk teşk�l etmekted�r. Sıkıntı olan
tuvalet ya da banyoya çocukların g�rmemes� �ç�n gerekl� önlemler� de ayrıca almak gerek�r.

F�rmamız çözüm odaklı çalışarak, yaşanılan sıkıntıyı kısa sürede teknoloj�k c�hazları �le çözmekted�r. Bu g�b�
durumlarda genell�kle �nsanlar kend�ler�n� çares�z ve dünyanın sonuna gelm�ş g�b� h�ssederler. H�ssetmeler�
oldukça normald�r. Çünkü alanında uzman k�ş�ler �le çalışılmaması ve daha önce böyles�ne �şlemler �le sıkıntı
yaşanması da korkuları beraber�nde get�r�r. Müşter�ler�n �stekler� �le hareket eden f�rmamız, s�zler�n güven�n�
kazanarak yıllardır varlığını sürdürmekted�r. Söz konusu durum �t�bar�yle bu korkularınızı ve end�şeler�n�z� b�r
kenara bırakab�l�rs�n�z. S�zlere en zor anınızda yardım etmek �ç�n el�m�zden gelen�n en �y�s�n� yapacağımızı
b�lmen�z� �ster�z.

Yer�nde Tesp�t Ed�lmes�

Tıkanıklık �şlemler�nde, tesp�t çok öneml� b�r faktördür. Doğru tesp�t ve �ş b�lmek daha da öneml�d�r. Sorunun ne
olduğunu anlamak, nelerden kaynaklandığını tesp�t etmek uygulamanın kolaylığı açısından çok büyük b�r avantaj
sağlamaktadır. Tıkanıklık görüntüleme sayes�nde, sorunun kaynağına �n�p, uygulamaya geç�lmekted�r. Söz
konusu durum, teknoloj�k aletler�n desteğ� �le g�der�l�r. İnsan gücünün yetmed�ğ� durumlarda, kullanılan üstün
teknoloj� c�hazlarımız �le dak�kalar �ç�nde sorununuzun üstes�nden gelmektey�z.

Yapılan bu durum tesp�t çalışmaları, tes�sat güvenl�ğ�n� sağlamaktadır. Bu sayede tıkanıklığın hang� durumda
olduğunu, ne kadar uzaklıkta ve b�ç�m� şekl�nde b�lg� sah�b� olunarak hareket ed�l�r. Zarar vermeden tesp�t
ed�lmes� sağlanır.

Tıkanıklık Görüntüleme Uygulaması Nasıl Olur?

Son teknoloj� c�hazlar �le yapılan uygulamalar, yaşam alanınızı uzun b�r süre kullanmanıza olanak sağlar.
Genell�kle tıkanmalar olduğunda sebeb�n b�r madde m� yoksa tes�sat mı olduğu konusunda kafamızdak� soru
�şaretler�n� g�dermeye çalışsak da pek başarılı olamayız. Çünkü el yordamıyla bütün bu sorulara cevap
bulanamayacaktır. Ya da bazı amatör k�ş�ler�n, s�ze yardım sağlamasından çok verd�ğ� zarar �le uğraşmak
zorunda kalındığından, b�r türlü üst kademeye geç�lememekted�r. Oysa k� bu alanda tecrübel� b�r kadro �le
tıkanıklık görüntüleme �şlem� yapıldığı takd�rde, h�çb�r hasar olmadan �şlem�n üstes�nden gel�neb�l�r.

Uygulama, yüksek çözünürlüklü b�r kamera s�stem�n�n ana hatta kadar ulaştırılması �le başlar. Burada k� asıl
amaç, öncel�kle tıkanıklığın kaynağını saptamaktır. Ayrıca g�derde k� çatlak, b�na kaynaklı yanlış döşenm�ş hat ve
daha b�rçok sorunun kaynağına �n�lmekted�r. Böylel�kle d�ğer manuel yöntemlere nazaran, daha b�l�nçl� ve çabuk
b�r sonuç alınır.



P�yasada kullanılan bazı c�hazlar, talepler� karşılayamadan kısa sürel� b�r çözüm sunar. Bu da s�z�n tekrar tekrar
bu �şlem� yaptırmanız anlamına gelmekted�r. Sürekl� tekrarlayan bu sorun hem mal�yet hem de ps�koloj�k açıdan
zarar verecekt�r. Tıkanıklığın nerede olduğunu, nasıl olduğunu gören müşter�, uygulamanın şeffaf oluşu �le de
adım adım �şlem tak�b� yapab�lecekt�r. Tıkanıklık görüntüleme uygulaması söz konusu sebepten ötürü,
kullanılması gereken b�r müdahale çeş�d� olmasıyla b�l�n�r.

Tıkanıklık G�derme H�zmet Çeş�tler� Nelerd�r?

Tıkanık �şlemler�nde b�rden fazla kullanılan yöntemler mevcuttur. Bun yöntemler uzman k�ş�ler�n sağladı b�l�nçl�
uygulamalardan oluşur. K�ş�ler genell�kle kend� çözüm yöntemler�n�, denemek �sterler. Evde herhang� b�r lavabo
tıkanmasına karşı, b�reysel çözümler mevcut olmaktadır. Bazı lavabo açıcılar, pompa basınç yardımı, sıcak su
vs. g�b� çözümler evlerde �lk aşamada �şe yarar. Aynı şek�lde klozet ve alaturka tuvalet tıkanmalarında da benzer
yöntemler, evlerde ve �ş yerler�nde k�ş�ler�n kend� yöntemler� �le çözülmekted�r. Ama ne yazık k� bu yöntemler kısa
vade de çözümler sağlar.

Karbonat ya da çeş�tl� lavabo açıcılar bell� b�r zamana kadar etk�s�n� sürdürmekted�rler. Tıkanıklık görüntüleme �le
net b�r çözüm sağlamak �ç�n, tesp�t çalışması yapmak daha ver�ml� olacaktır. Tıkanıklığa sürekl� neden olan
faktörler� bel�rlemek ve bunlar hakkında b�lg� sah�b� olmak, �ler�de daha büyük sorunları yaşamadan
engelleyecekt�r.

Rögar ve kanal�zasyon g�b�, daha büyük çaplı tıkanmalar da mahalle, s�te ve vb. yaşam alanlarına rahatsızlıklar
vermekted�r. 7/24 h�zmet sağlayan ek�pler�m�z bunların da çözümünü mağdur�yet yaşanan bölgeye anında
vararak sağlamaktadır. Tıkanıklık görüntüleme h�zmet� burada da kullanılarak sorunu hemen çözen modern
c�hazlar �le, mağdur�yet saat gözetmeks�z�n g�der�l�r.

Kırma ve Dökme Olmadan, Tesp�t Ed�l�p Uygulama Yapılmakta

Ev ve �ş yerler�nde en büyük korku, b�r arıza ya da tad�lat �şlem� sırasında ortalığın batması, eşyaların zarar
görmes�, duvarların ve fayansların kırılması, �şlem sonrasında ekstra masraf çıkması g�b� daha b�rçok nedenler
sıralanab�l�r. Oysa k� d�kkatl� ve modern c�hazlar �le çalışılması esnasında h�çb�r eşya ve yapı zarar
görmemekted�r. Tıkanıklık görüntüleme c�hazları �le bu korkularınız tamamen son bulacak. Uzman ustalarımız
zarar vermeden, tesp�t ve uygulamalarını yer�nde dak�kalar �ç�nde gerçekleşt�rmekted�r.

Ev ve �ş yerler�nde en büyük korku, b�r arıza ya da tad�lat �şlem� sırasında ortalığın batması, eşyaların zarar
görmes�, duvarların ve fayansların kırılması, �şlem sonrasında ekstra masraf çıkması g�b� daha b�rçok nedenler
sıralanab�l�r. Oysa k� d�kkatl� ve modern c�hazlar �le çalışılması esnasında h�çb�r eşya ve yapı zarar
görmemekted�r. Tıkanıklık görüntüleme c�hazları �le bu korkularınız tamamen son bulacak. Uzman ustalarımız
zarar vermeden, tesp�t ve uygulamalarını yer�nde dak�kalar �ç�nde gerçekleşt�rmekted�r.

Kırma ve dökme �şlem� olmadan, soruna d�rekt g�d�p çözmek f�rmamızın en büyük m�syonudur. Robot c�hazlar
�le tes�t ed�len bölgeler, onarılıp esk�s�nden daha �y� ve rahat b�r kullanıma get�r�l�r. Tıkanıklık görüntüleme zarar
vermeyen, eşyalarınızı ve yapılarınızı kurulu düzen�nden alıkoymayan, teknoloj�k b�r s�stemd�r. Kend� gözler�n�z
�le son derece h�jyen�k h�zmet�m�z�n farkına varab�leceks�n�z.
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