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Günlük yaşamımızda, çoğu zaman karşılaştığımız durumlar her zaman olumlu sonuçlanmamaktadır.

Karşılaşmış olduğumuz olumsuz sürpr�zler, b�z� oldukça mutsuz edeb�l�r. Hele k� bunlar yaşadığınız alan �le �lg�l�
b�r sıkıntı �se, bu durum daha da can sıkıcı olab�l�r. Özell�kle, ev veya İş yer�n�zde k� olası b�r tes�sat arızası büyük
b�r sorun olmaktadır.

Yanlış düzenlem�ş b�r tes�sat s�stem�, tıkanıklık ve sızdırmalar g�b� b�rçok soruna neden olur. Bu durumun
net�ces�nde döşenen tes�satın kal�te standartlarına aykırı olarak yapıldığı ortaya çıkar.

Söz konusu durumlarda uzman yardımı almak, özell�kle tuvalet tıkanıklığı açma konusunda �ş�n�z� daha çabuk
ve sorunsuz halletmen�ze olanak sağlayacaktır.

S�zler�n bu durumdan en az şek�lde etk�lenmes� �ç�n, f�rmamız en uygun şartlarda h�zmet�n� sunmaktadır.

Tuvalet Tıkanması Nedenler� Nelerd�r?

Tuvalet Tıkanması Nedenler� Nelerd�r?

Tuvalet tıkanma nedenler�n� b�rçok faktör etk�leyeb�l�r. Esk� tes�sat s�stem�, bakımsız kullanım, yanlış
kullanım, düzgün oluşturulmamış tes�sat s�stem� ve tuvalet �çer�s�nde atılan er�meyen katı maddeler tıkanıklıkları
oluşturmaktadır.

Bu g�b� durumlarda k�ş�ler�n yanlış ve b�l�nçs�z müdahale yöntemler� �le tuvalet tıkanıklığı açma �şlem�, k�ş�sel
yöntemler �le çoğu zaman sonuçsuz kalmaktadır.

Tuvalet Tıkanıklığına Sebep Olan Durumlar;



Yukarıda da bahsetm�ş olduğumuz üzere, bu g�b� tuvalet tıkanıklıkları çeş�tl� nedenlere bağlı olab�lmekted�r.
Tuvalet kâğıtları, bu sebepler�n başında gelmekted�r. Tuvalet �çer�s�ne atılan, kal�tes�z ve er�meyen tuvalet
kâğıtları, tıkanıklıkta başrolded�r.

Tuvalet Tıkanıklığına Sebep Olan
Durumlar;

Tuvalet kâğıtlarını çöpe atmak yer�ne, tuvalet�n �ç�ne atan k�ş�ler�n en büyük sorunu hal�ne gelen bu kâğıtlar, hele
k� esk� tes�sat s�stem�nde zorluk çıkarmaktadır.

Tuvalet tıkanıklığı açma �şlem�nde bu vb. durumlar �le sıklıkla karşılaşmakta olan f�rmamız, kullanıcılara tuvalet
kâğıtlarını, tuvalete atmamaları yönünde gerekl� uyarılarını yapmaktadır.

Tuvalete atılan büyük c�s�mlerde bu sebeplere maruz kalmada öneml� yer tutar. Atılan c�s�m ne kadar büyükse,
tuvalet�n tıkanma süres� o kadar çabuk olur. B�r d�ğer unsur, Kadın pedler�d�r; tuvaletlerde tıkanmalara yol açan
bu pedler, önlem alınmadığı takd�rde, kısa sürede tes�satın tahl�yes�n� zorlaştırmaktadır.

Tem�zl�k süngerler�, banyo ve tuvalet tem�zl�ğ�nden sonra tuvalete atılmasıyla, oluşan tıkanıklardandır.

Müşter�ler�n büyük b�r bölümü, tıkanma nedenler� sorulduğunda, tem�zl�k sünger� kaynaklı olduğunu bel�rt�r.

B�ten d�ş macunu tüpler� de çoğu zaman, tuvalete atılmaktadır. Bu da yanlış b�r kullanım şekl�d�r. Çöpe atılmayan,
d�rekt tuvalete atılan macun tüpler�, tes�satı büyük ölçüde tıkayıp kullanılmaz hale get�rmekted�r. Ancak b�r
uzman desteğ� �le bu durumdan kurtulmak mümkündür.



Tuvalet Tıkanması Nedenler� Nelerd�r?

B�r d�ğer karşılaştığımız ve en enteresan durumların başında gelen, tuvalet tıkanıklığı açma �şlem�; evdek�
küçük çocukların, oyuncaklarını, oyun hamurlarını ve gazete sayfalarını tuvalete atmaları dolayısıyla
yapılmaktadır. M�n�kler�n bu yaramazlıkları, ebeveynler�ne sorun çıkarmaktadır. Oyuncuklar �le tıkanan tuvalet,
�y�ce kullanamaz b�r hale gelmekted�r.

Bu durumda da mutlaka ama mutlaka b�r uzmanın desteğ�n� almanız gerekmekted�r.

Söz konusu durum b�r zor b�r �şlem gerekt�rd�ğ�nden k�ş�sel yöntemler �le açılması mümkün değ�ld�r. Yapacağımız
uygulama �le m�n�kler�n yaratmış olduğu bu durum, hem s�z� hem çocuğunuzu üzmeden sorunun ortadan
kalkmasını sağlayacaktır.

Tıkanmış B�r Tuvalet�n Yaratacağı Sorunlar Nelerd�r?

Tab� k� hep�m�z�n �lk aklına gelen koku sıkıntısıdır. Tıkalı olan tuvalet, tahl�ye ed�lmed�ğ� zaman, b�r�ken atık
kokuyu da beraber�nde get�r�r. Bu da ev ya da �ş yer�nde yaşamayı zor b�r hale get�r�r.

Oluşan koku �le b�rl�kte, h�jyen olmayan bu durum, hastalıklara davet�ye çıkarmaktadır.

Bu g�b� durumlarda k�ş�sel yöntemler �le tuvalet tıkanıklığı açma �şlem� uygulanab�l�r. B�r uzman yardımı almadan,
müdahale ed�lecek halled�lmes� geç�c� çözümler olab�lmekted�r. Genell�kle, k�ş�ler tarafından tuvalet tıkanıklığının
açılması durumunda, bu g�b� �şlemlerde pek fayda sağlamamaktadır. Ancak b�r uzman desteğ� �le bu c�dd�
sıkıntılar g�der�leb�l�r.



Tıkanmış B�r Tuvalet�n Yaratacağı
Sorunlar Nelerd�r

Tuvalet tıkanıklığı durumlarında, oluşab�lecek muhtemel ps�koloj�k faktörlerde k�ş�n�n günlük hayatına etk� ett�ğ�
�ç�n, sıkıntılar daha da büyük b�r hal alır. Sıkıntı yaşayan k�ş�ler genelde bu g�b� durumlarda çare olmadığını ve bu
durumun böyle devam edeceğ�n� düşünüp, kend�n� �y�ce sıkıntıya sokmaktadır.

Oysa k� d�s�pl�nl� ve çözüm odaklı çalışan f�rmamız, s�zler�n bu sıkıntılı sürec�n� hemen halletmek �ç�n, seneler�n
b�r�k�m� �le, �ş�n� yapmaktadır. Tuvalet tıkanıklığı açma �şler�nde müşter�ler�n, hassas durumlarını önemseyerek,
soruna sorun olarak değ�l, soruna kısa sürede çözüm olarak stratej�m�z� bel�rlemektey�z.

Çevresel faktörler� de etk�s� altına alan bu sıkıntılı süreç, sadece yaşanılan alanda değ�l, komşularda ve çevre
esnafta da etk�ler�n� göstermekted�r. Oluşan koku ve tahl�ye olmayan atıklar, yayıldıkça çevren�n yaşantısını da
öneml� ölçüde etk�lemekted�r. Kısacası tuvalet tıkanıklığı açma �şlem�, erken yapılmaz �se sorun 1 �ken 1000
olab�lmekted�r.

Tuvalet Tıkanıklığını Açma Çözümler�;

İlk etapta k�ş�sel yöntemler �le bazı çözümler mevcuttur. K�ş�ler kullandıkları klas�k ve geleneksel yöntemler �le
tıkanıklıkların üstes�nden gelmey� denemekted�rler. Tuvalet tıkanıklığı yaşanması ya da yaşanacak olması, adeta
bütün �nsanların kâbusu olmaktadır. Bu �şlem b�l�nen yöntemler �le bazı zamanlar çözüm get�rse de, kısa sürede
tekrar nüksetmekted�r.



Tuvalet Tıkanıklığını Açma Çözümler�

Uzman yardımı almadan yapılacak bütün müdahaleler�n sonucu tamamen şansa bağlıdır. Yapılan uygulama
olumlu b�r net�ce get�rd�ğ� kadar, daha kötü sonuçlara da yol açmaktadır. Genelde tuvalet tıkanıklığı açma �şlem�
�ç�n, uzman yardımı daha kalıcı ve kes�n çözüm olacaktır. Profesyonel b�r yardım �ç�nde, gerekl� alet ve
edevatların bu alanda kullanımı, �şler� kolaylaştıracaktır.

Bu durumların, uzmanlar tarafında ac�l müdahales� �le, bakter�ler�n çoğalmasını engelleyerek sağlığı
korumaktadır. Çözüm �ç�n k�ş�sel yöntemler değ�l, uzman yardımı almaktan çek�nmey�n. B�ze ulaşıp, b�z�mle
paylaşın k� yalnız kalmayın.

Tuvalet Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

Bu durumda, bahsetm�ş olduğumuz üzere hemen müdahale etmek gerek�r k�, hastalık yayılmasının önüne
geç�leb�ls�n. K�ş�sel yöntemler�n �şe yaramadığı bu g�b� büyük sorunlarda k� uzman desteğ� sorunun kısa sürede
halled�lmes�n� sağlayacaktır. Aks� b�r durumda b�l�nçs�zce yapılan müdahaleler, tes�satın kalıcı ve h�ç
kullanılamayacak b�r duruma gelmes�ne neden olab�l�r.



Tuvalet Tıkanıklığı Nasıl Açılır

Daha büyük sorunlarında yaşandığı b�l�nmekted�r. Bazı k�ş�ler�n tuvalet tıkanıklığı açma durumunda kullandığı
k�myasallar, kend�ler�ne zarar vermekted�r. Uygulama sırasında hava yolu �le teneffüs ed�lmes�, üst solunum
yollarında, kalıcı hastalıklara neden olab�l�r. Bunun yaşanması kalıtsal b�r hastalığa neden olacağından; s�zler�n
sağlığınıda düşünen f�rmamız, bu g�b� k�myasallara gerek duymadan tuvalet tıkanıklığı açma uygulamasını
sorunsuz yapmaktadır.

S�zler�n sağlığı b�zler �ç�n değerl�d�r. Söz konusu durumlardan madd� ve manev� olarak zarar görmeden çıkmanızı
sağlayan, uzun süred�r sektörde k� başarıları �le adından söz ett�ren f�rmamız, gün ve saat gözetmeks�z�n
yanınızda olacaktır.

Tuvalet Tıkanıklığında Kullanılan Araçlar;

Uzman ek�pler�n müdahales� kadar, kullandıkları alet ve araçlarda önem taşımaktadır.

Profesyonel ek�pler�n, günümüzde kullandıkları aletlerde artık gel�şm�ş durumdadır. D�j�tal aletler �le tuvalet
tıkanıklığı açma �şlem� kolay b�r şek�lde sağlanmaktadır. Daha öncek� dönemlerde, teknoloj�k olarak yeterl�
olmayan durumlarda, yapılan çözümler ne yazık k� geç�c� uygulamalar olmaktaydı.

Oysa k� günümüzde, artı, kalıcı çözümler �le tes�sat s�stem� adeta h�ç kullanılmamışçasına sağlam b�r şek�lde
çalışmaktadır.



Tuvalet Tıkanıklığında Kullanılan Araçlar

Robotlar ve kameralı c�hazlar �le sorunun kaynağına �n�p, kökten halletmek �k� tarafında mutlu ayrılmasını
sağlamaktadır. Kullanılan c�hazlar da sorunun nüksetmemes�, daha sonradan yaşanacak olumsuzlukların
önünün kes�lmes� ve tes�sat dostu olması terc�h ed�len sebepler�n başında gelmekted�r.

Müşter�ler�n madd� b�r zarar görmemeler� �ç�n yapılan çalışmaların, sonucunu gören f�rmamız; memnun�yet
mot�vasyonu �le çalışmalarına ara vermeden devam etmekted�r. Tuvalet tıkanıklığı açma desteğ�n� her türlü
şartlarda sağlamaktayız.

Ev ya da �ş yerler�nde k� olumsuz durumlarınızda, vak�t kaybetmeden uzman desteğ� çağırmanız hem �şler�n�z�n
hem de sağlığınızın önüne geçeb�lecek durumları engelleyecekt�r.

Tıkanmış Olan Tuvalet İç�n Yapılması Gerekenler;

Kend� önlemler�n�z �le de �lk etapta �şe koyulab�l�ş�n�z. Tuvalet tıkanıklığı açma konusunda, konuşulan
çözümler�n� sıklıkla duyarsınız. Yapılacak olan öner� ve aşamaları uygulamak da bazı zamanlarda can sıkıntısına
neden olur. O kadar b�l�nen yöntem vardır k�; bu yöntemler�n kes�nl�k kazanmış b�r net�ces� ya da b�l�msel kanıtı
ne yazık k� bulunmamaktadır.

Yapılan müdahaleler genelde ya başarısız ya da şansa bağlı kısa çözümler �le sonuç göstermekted�r. Çoğu
zamanda tıkanmış olan tuvalet� daha da çözüm alınmayacak b�r duruma get�rerek, en son çarede uzman b�r
f�rmaya başvurulmaktadır.

Evde Tıkanmış Tuvalet Açma Yöntemler�;

Söz konusu durumda kalındığı zaman, tuvalet tıkanıklığı açma uygulamasında etk�l� b�r yöntem olarak şampuan
�le başlayab�l�rs�n�z.

Herhang� b�r kullandığınız şampuanınızı, tuvalete b�r m�ktar dökün. Ardından b�r süre sonra kaynar b�r suyu alıp
üzer�ne dökeb�l�rs�n�z. Bell� b�r müddet beklend�kten sonra, tıkalı olan tuvalette tahl�ye �şlem� başladı �se,



uygulamış olduğunuz �şlem çözüm sağlamış anlamını taşımaktadır. Daha sonrada bol su desteğ� �le uygulamayı
sonlandırab�l�rs�n�z.

Evde Tıkanmış Tuvalet Açma Yöntemler�

Evde Tıkanmış Tuvalet Açma Yöntemler�nde B�r d�ğer yöntem �se, lavabo açma �şlemler�nde kullanılan, çeş�tl�
ürünlerden b�r�n� terc�h�n�z dâh�l�nde kullanmak olacaktır. Tuvalet tıkanıklığı açma anında bu g�b� �şlemler çözüm
get�reb�lmekted�r. Ancak bu uygulamaların, geç�c� b�r çözüm oluşturduğu tesp�t ed�lm�şt�r. Bu ve benzer� evde
tıkanmış tuvalet açma yöntemler� �şe yaramadığı durumlarda alınacak uzman desteğ� sıkıntınızın g�der�lmes�n�
sağlayacaktır.

Uzman destek dışında yapılacak b�l�nçs�z müdahaleler, �ş�n�z�n zor b�r hale gelmes�ne neden olacaktır. En �y�
yöntem�n, uzman yöntem� olduğunu unutmayın!

Parçalama ve Kırma İşlem� Olmadan Tıkanıklık Açma;

Sorun çözümü �ç�n gelen k�ş�ler�n deney�m� de bu g�b� sıkıntılı durumlarda çok öneml�d�r. İş b�len k�ş� olmak, doğru
tesp�t ve çözümü en kısa sürede uygulamak �le eş değerd�r. Söz konusu durumun aks� b�r hal�nde �se, daha fazla
masraf, zaman, ps�koloj�k etmen demekt�r. Bu durumda terc�h�n�z� alanında öncü ve senelerd�r sorunsuz h�zmet
sağlayan f�rmalardan yana kullanmanız, sağlığınız ve s�z�n �ç�n önem arz etmekted�r.

Tuvalet tıkanıklığı açma, halk b�lg�s�ne göre bas�t yöntemler �le çözüleb�lecek b�r durumdur. Bu mevcut hal, b�r
bakıma doğru b�r bakıma yanlıştır. Yukarıda bahsetm�ş olduğumuz yöntemler �şe yarar �se evet. Ama tekrar
edeceğ� �ç�n sağlıklı b�r yöntem değ�ld�r. Bu yöntemler� tekrar tekrar uygulamak, zaman kadar kazanılması zor b�r
kavramı s�zden alacaktır. Zamanın değer�n� unutmadan, kend�n�z� güvenl� ellere tesl�m edeb�l�rs�n�z. S�zler�n
sağlığını ve zamanını düşünerek hareket eden f�rmamız, seneler�n b�r�k�m�n� s�zlere sunmaktadır.

Kırma ve parçalama yöntem�ne g�tmeden, ceb�n�zle dost b�r şek�lde planlama yapıp, net�ce alınmaktadır. Tuvalet
tıkanıklığı açma, tecrübel� eller�n, usta �şç�l�ğ� �le kes�n b�r sonuç alınarak uygulanmaktadır. Böylel�kle olası
zararlar başlamadan, yolun başında b�tmekted�r. En büyük reklamın, ağızdan yapılması f�rmamız tarafından
önemsenmekted�r. Bu durumda da müşter� memnun�yet� her şey demekt�r.

Kırmadan Tuvalet Tıkanıklığı Açma;

B�l�nçs�zce yapılan kırma �şlem�, beraber�nde daha büyük madd� zararları get�rmekted�r. Tes�satın bu �şlemde
parçalanması, zarar görmes� vb. durumlar yaşanması kes�nleşmes� muhtemeld�r. S�zler�n her konuda k� sağlığı



açısından kırmadan tuvalet tıkanıklığı açma �şlemler�nde, kolaya kaçmadan doğru k�ş�ler ve doğru yöntemler �le
çalışmanız, s�zlere artı olarak dönüş sağlayacaktır.

Kırma g�b� durumlarda, fayans yüzey�n�n parçalanacak olması, su tes�satına zarar vererek, telaf�s� zor
durumlar �le karşılaşmanıza neden olacaktır. Doğru k�ş�ler�n çalışması sırasında, kullanılan, teknoloj�k aletler,
kırma �şlem�ne gerek kalmadan tıkanıklığı g�dermede yardımcı olmaktadır. Günümüzde kırılma g�b�
durumlar kes�nl�kle tavs�ye ed�lmemekted�r. Artık bu �şlem yapılmadan da sorunun net çözümüne
ulaşılmaktadır.
Gerekl� donanıma sah�p ek�pler, müşter� talepler�n� de göz önünde bulundurarak, uygulamalarını ona göre
yapmaktadır. Tuvalet tıkanıklığı açma, gelen tecrübel� ek�pler �le planlı ve programlı b�r şek�lde, tem�zl�k ve
h�jyen kuralları dâh�l�nde özenle çalışmalarını sürdürmekted�rler. Burada asıl öneml� olan hassas nokta;
yapılacak uygulama önces�nde, f�z�b�l�te çalışması yapmaktır.
Yapılacak bu keş�f hem müşter�n�n hem de çalışmayı yapacak uzman ek�p �ç�n öneml� b�r adımdır.
Zamandan tasarruf sağlanacak bu adımda; altın kural hızlı çalışmak değ�l, güvenl� ve kal�tel� çalışmaktır.

Uygulama Önces�nde Evde Yapılması Gerekenler

Yaptığınız onlarca çözüme rağmen, sonuç alamadınız ve uzman b�r ek�pten yardım �sted�n�z. Bu durumda da
yapab�leceğ�n�z b�rkaç öneml� nokta, �ş�n�z�n daha kolay ve çözüme çabuk ulaşmasını sağlayacaktır. Tıkanık olan
bölge de bakter�ler, ortamın uygun olmasında dolayı hızla yayılacaklardır. Söz konusu durumdan dolayı, öncel�kle
sorunlu bölgey� b�r nev� yasaklı bölge �lan etmen�z gerekl�d�r. Kokunun ve sızıntının vereceğ� rahatsızlıklar, bell�
b�r zaman sonra, dayanılamayacak b�r düzeye gelecekt�r.

İlk önlem alacağınız �se, küçük çocuklarınız olmalıdır. Onların bu durumumun sonuçlarından ve durumdan b�r
haber olacakları �ç�n, tuvalete olası g�r�şler�n� ya da önünden geçmeler�n� b�le engellemel�s�n�z. Daha sonrasında
�se, d�ğer yet�şk�n üyelere bu konu hakkında b�lg� ver�p, uzman ek�p geles�ye kadar, b�r müdahalede
bulunmamalarını temb�h edeb�l�rs�n�z.

Daha önce de açıkladığımız üzere, yapılacak b�l�nçs�z müdahaleler �şler� daha da zorlaştıracaktır. Bu da tuvalet
tıkanıklığı açma �şlem�n� çıkmaza sokab�l�r. Asıl gereken �şlemden önce, b�l�nçs�z müdahaleler�n oluşturmuş
olduğu sonuçlar �le uğraşmak zorunda kalınab�l�r.

Uzman ek�pler�n rahat b�r şek�lde çalışması �ç�nde gerekl� yer açma durumları da sağlanmalıdır. Çalışacak
k�ş�ler�n etrafında ne kadar çok engelley�c� faktör var �se, �şlem o kadar geç uygulanacaktır. Unutmayınız k�, gelen
ek�p tuvalet tıkanıklığı açma �şlem�n� uygulayacaktır. Etrafta k� eşyaların toplanmasını değ�l. Onlara gerekl� alanı
sağlamak, rahat b�r çalışma �ç�n en öneml� durumdur. Gerekl� şartlar sağlandıktan sonra, sonucu kend�
gözler�n�zle göreceks�n�zd�r.

Tuvalet Tıkanıklığında Kullanılmaması Gerekenler;

Oluşan durumu daha da zorlaştırmamak bu g�b� can sıkıcı durumlarda ekstra önem taşır. Yapılacak her adım ya
�ş� tem�zleyecek ya da aks�ne telaf�s� mümkün olmayan sorunlar �le karşılaşılmasına neden olacaktır. Tuvalet
tıkanıklığı açma, kolay g�b� görünen zor b�r �şlemd�r.

K�myasallar, özell�kle d�kkat ed�lmes� gereken nokta. Çünkü hem net b�r net�ce sağlamayacaktır hem de
sağlığınızı öneml� derecede etk�leyecekt�r. Lavabo açıcıları, porçözler, çamaşır suları, alkol bazlı maddeler, as�t
b�leşenl� kesk�n k�myasallar, tarım �laçları, vb. �nsan yaşamına zararlı olan k�myasal ürünler� kullanmak hele k�
kapalı alanda kullanımı son derece tehl�kel�d�r.



En başta üst solunum yolu rahatsızlığı bulunan, kalp ve tans�yon hastaları �ç�n yeter�nce tehl�ke arz edecekt�r.
Tuvalet tıkanıklığı açma durumunda �se bu g�b� ürünler� kullanmak kes�nl�kle tavs�ye ed�lmemekted�r. Çocuklar
�ç�nde zararlı bu k�myasalların kullanımı ger� dönülemeyecek zararla sebep olab�l�r. Eğer k� kullanımı yasak olan,
lavabo açıcıları vs. g�b� maddeler kullanılacaksa, uygulama sırasında nefes�n tutulması ve ortamda k� pencere
vb. havalandırma unsurlarının kullanılması gerekmekted�r. Aks� b�r durumda uygulanmamalıdır.

Eld�ven ve bazı koruyucu önlemler de bu �şlem sırasında gerekl� unsurların başında gel�r. Tıkanıklık durumunda
oluşan bakter�lerden d�rekt temastan kaçınmak gerekmekted�r. Eld�ven kullanımı bu esnada öneml�d�r.
Dokunduğumuz her yer m�kroplar yönünden r�sk taşımaktadır. Ama eld�ven var d�ye, bütün �şlem� el �le yapmaya
çalışmak, çok r�skl�d�r. Sağlıksız b�r şek�lde yapılan bu �şlem, daha sonradan vücutta oluşab�lecek hastalıklara
davet�ye çıkarab�l�r. Uzman yöntemler dışında, k�ş�ler�n gereks�z �şlem uygulaması bu g�b� tıkanıklık durumlarında
uygun görülmemekted�r.

Klozet Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

Klozet tuvaletlerde, yaşanacak olası ger� tepmeler�n önüne geçmek �ç�n, b�r çıkış noktası bulunmaktadır. Bell� b�r
m�ktar su, klozet �ç�nde kalarak hem oluşab�lecek p�s kokulara hem de kanal�zasyondan çıkan böcek ya da sıçan
tehl�keler�ne karşı üret�lm�şt�r. Bu s�stem genell�kle alaturka tuvalet s�stemler�nde daha sık olmaktadır.

Klozetlerde olası b�r tıkanıklık durumu, alaturka tuvaletlere kıyasla açılması b�raz daha uzun süren b�r
uygulamadır. Bu uzun süren�n sebeb� �se, kullanılan aletler�n tuvalet çeş�d�ne kaynaklı, zor çalışmasından ötürü
gerçekleşmekted�r. Tuvalet tıkanıklığı açma �şlem�nde, pompa basınç uygulaması, klozetlerde �şe
yaramamaktadır. Bunun neden� de klozetler�n üret�m şekl� kaynaklıdır. Bu g�b� durumlarda da teknoloj�k destekl�
ürünler �mdada yet�şmekted�r. Robot �le tuvalet tıkanıklığı açma yaygın olarak uygulanmaya devam etmekted�r.

Ev ve İş yer� gözetmeks�z�n yapılan �şlemlerde, çözüm odaklı çalışmak prens�pler�m�z arasındadır. İş yer�n�zde
asla yaşamak �stemeyeceğ�n�z bu durum, başınıza gelmes� muhtemel durumlarda mot�vasyon kaybına neden
olab�l�r. İş yer�nde �ş�n�z�n de aksamaması �ç�n b�r uzmandan yardım almak, sorunun üstes�nden rahatlıkla
gelecekt�r.

Alaturka Tuvalet Tıkanıklığı, Evlerde Nasıl Açılır?

Burada yapılacak �lk adım, tıkanıklığın neyden kaynaklandığını tesp�t etmekt�r. Çünkü tesp�t �şlem�nden sonra,
tıkanıklığa sebep olan durum tesp�t�, b�ze yapılması gereken adımlar hakkında f�k�r verecekt�r. Sebeb� b�r c�s�m
kaynaklı olması durumunda, b�r �şlem uygulamadan, kend�m�z çözmeye çalışmadan uzman desteğ� almak çözüm
�ç�n en �y�s� olacaktır.

Tesp�t ett�ğ�n�z sıkıntı, peçete ve kâğıt parçasından �baret �se, s�zde bu yöntem�n üstes�nden kolayca
geleb�l�rs�n�z. El pompası yardımı �le tıkanıklığa neden olan peçete, bu yöntem �le aşağı �t�lerek tuvalet tıkanıklığı
açma �şlem� yapılab�l�r. Bu �şlem� uygularken k� d�kkat ed�lmes� gereken nokta, müdahale ederken, fazla aşağı
�tt�rmen�z, uygulamayı sonuçsuz b�r hale get�reb�l�r. O yüzden çok d�kkat ed�lmes� gerekmekted�r.

Evde uygulanab�lecek b�r d�ğer, k�ş�sel yöntem �se çok kullanılan karbonat ve s�rke yöntem�d�r. Tuvalet tıkanıklığı
açma uygulamalarında genell�kle bu yola da başvurulmaktadır. Bu doğal maddeler, k�myasallar kadar, hatta
k�myasallardan bazı zamanlar daha fazla �şe yaramaktadır. S�rken�n ve karbonatın gücü, bu g�b� tıkanıklarda da
deneneb�l�r. Zor olmayan sorunlarda �şe yarayan b�r yöntemd�r. Ancak daha zorlu tıkanıklarda h�çb�r şek�lde fayda
sağlamamaktadır.

Tıkanmanın baş sebeb� ulaşılması kolay b�r c�s�m �se, çıkarmayı deneyeb�l�rs�n�z. Eğer k� tıkanıklığa sebep olan
c�sm�, çıkarab�ld�ysen�z tıkanıklığa neden olan başka b�r etken olup, olmadığı kontrol ed�lmel�d�r. Klas�k pompa



yardımı �le uygulanab�ld�ğ� g�b�, sadece alaturka tuvaletlerde bu �şlem deneneb�l�r.

G�der�n Tamamen Tıkanması Durumunda

G�der�n tamamen tıkanması durumunda, yapılacak k�ş�sel çözümler h�çb�r şek�lde �şe yaramayacağı �ç�n, uzman
desteğ� şarttır. G�der tıkanıklığı sadece tek b�r hane �le kısıtlı kalmayab�l�r. Tıkanıklık sonucu doğal olarak tahl�ye
sağlanmayacağı �ç�n, çevreye de etk� etme durumu oldukça fazladır. Komşu hanelerde de tıkanıklık yaşanması
durumunda �se z�nc�rleme b�r sorun oluşab�lmekted�r.

Bu durumun önüne geçmek �ç�n anında müdahale şart olmaktadır. Tuvalet tıkanıklığı açma �şlem� ne kadar çabuk
uygulanırsa, onarılması o kadar çabuk olur. Yaşanacak olan mağdur�yet�n kısa sürede halledeb�lmes�, günlük
yaşama devam etmek �ç�n öneml�d�r. Aks� b�r durumda bütün zamanımızı ve enerj�m�z� gün boyu oraya vermek
zorunda kalab�l�r�z. Mağdur�yete yaşamamanız f�rmamız �ç�n önem taşımaktadır. Oluşacak sıkıntınızı saatlerce
değ�l, dak�kalar �ç�nde çözerek, zamanı s�ze tekrar kazandırıyoruz.

Robot �le Tuvalet Tıkanıklığı Açma;

Uzman ek�pler�n kullandığı robot c�hazlar �le tıkanıklığın önüne geç�leb�lmekted�r. Borularda yaşanan sıkıntılar,
k�ş�sel yöntemlerle çözülemeyeceğ�m �ç�n, teknoloj�k c�hazlar daha çok �ş görmekted�r. Oluşan sorun, tuvalet
tıkanıklığı açma uygulamasında robot c�haz yardımı �le tesp�t ed�l�p aynı zamanda da onarılmaktadır. Kırma
�şlem�ne maruz kalmadan, fayanslarınız h�çb�r zarar görmeden, t�t�zl�k �çer�s�nde tes�sata gönder�len robot yardımı
�le sorunun kaynağı bulunup tıkanıklık ortadan kaldırılmaktadır.

Dar noktalara h�çb�r �nsan gücü g�remeyeceğ� �ç�n, özell�kle de pompalarında bell� b�r noktaya kadar �şe yarar
oluşu, robotların ne kadar öneml� olduklarını ortaya çıkarmaktadır. Küçük noktalardak� �natçı tıkanıklıklar, bu
teknoloj�k c�hazlar �ç�n sorun olmamaktadır. Kısa sürede onarımı �le uzmanların tavs�ye ett�kler� ve uyguladıkları
son derece öneml� b�r c�haz olma yolunda �lerlemekted�r.

Kamera S�stem� �le Tuvalet Tıkanıklığı Çözümü;

Çoğu zaman yapılan çalışmalar sonuncunda tıkanıklığa asıl sebep olan kaynak, �natçı olduğu �ç�n tesp�t
ed�lemeyeb�l�r. Bu g�b� durumlarda �se, teknoloj� b�r üst sev�yeye çıkartılarak kameralı kontrol s�stem� �le çözüme
ulaşılab�l�r. Tes�satın der�nler�ne �nerek keş�f yapma şansıda bulunab�lmekte. Bu da yaşanması muhtemel
tıkanıkların, önüne geçmek �ç�n yapılan yararlı çalışmalardan b�r�d�r.

Kamera S�stem� �le Tuvalet Tıkanıklığı
Çözümü;
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Tıkalı olan bölüm ya da bölgeler, tes�satın sıkıntılı olduğu bölgeler ya da noktalar hakkında da b�lg� sah�b� olmak
alınan fotoğraflar �le daha anlaşılır olmaktadır. Sıkıntılı olan yer tesp�t ed�l�p ona göre b�r uygulama
gerçekleşmes�, uygulanan yöntem�n kal�tes�n� ve oluşan müşter� memnun�yet�n� artırmaktadır. Zarar vermeden
çalışılan b�r s�stem, her zaman daha çok kabul görmekted�r. Saatlerce sorunun kaynağını b�lmeden uğraşmak,
mülk sah�b�n� de sıkacaktır.

Kamera yardımı �le �zlen�p, uygulanan �şlem tes�satlar da oluşab�lecek zararları da engellemekted�r. İşlem�n
�zlenerek ve hassas olarak çalışılması, b�nanın s�stem�n� de koruyacağından �şlem sorunsuzca halled�lecekt�r. Bu
yöntem �le müşter�lerde tıkanıklığın nerden kaynaklandığını görüp, şeffaf b�r h�zmet almanın mutluluğunu
yaşayacaklardır. Böylel�kle �şlem başka, f�yat başka durumları �le karşılaşma �ht�mal� de ortadan kalkmış olacaktır.

Tuvalet Tıkanıklığının Tesp�t Ed�lmes� Öneml�d�r;

Bahsett�ğ�m�z uygulamaların temel�, f�z�b�l�te çalışması yan� öncel�kle tıkanıklığa neden olan c�s�m ya da
maddeler�n tesp�t ed�lmes�d�r. Tıpkı tıp alanında k� erken teşh�se benzet�leb�l�r. Erkenden tesp�t ve müdahale
ed�len tıkanıklıklar, b�rçok sıkıntının yaşanmasını engelleyecekt�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.

Ufak çaplı b�r tıkanıklık yaşandığında b�le, alınacak uzman desteğ� sayes�nde, �ler� de muhtemel sıkıntılara karşı
önlemler rahat b�r şek�lde alınab�l�r. İster Klozet, �sterse alaturka tuvalet olsun, tuvalet tıkanıklığı açma kolay g�b�
görünen ama önemsenmes� fazlasıyla gereken b�r �şlemd�r. Uzman k�ş�ler�n f�z�b�l�te çalışması yaparak, hayatınızı
daha kolay b�r hale get�reb�l�rs�n�z. Tıkanıklık korkunuz olmasın, b�z onları açmaya tal�b�z.
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