
Tuvalet Açma 
Tuvaletler, tuvalet kağıdı, kadın pedi, sigara izmariti, gibi atıkların boruların ek 

yerlerinde birikmeleri ve en sonunda boruları tıkamaları ya da tuvalet pis su giderinin eğiminin 

yanlış verilmesi gibi nedenlerle tıkanıyor. 

Cihaz ile tıkalı tuvalet bulma işleminde teknolojinin son tasarımı cihazlar boruların tıkalı 

olan bölgesini gördüğü için nokta atışla buluyor, temizliyor ve tuvalet açma bu sayede yapılıyor. 

Tuvalet giderindeki borular tıkandığında atık sular gitmediğinden pis sular klozete geri 

geliyor. 

 

Şekil 1 Tuvalet Açma 

Tıkanmış tuvalet açma kameralı makineler vasıtasıyla sorunun kaynağına inilerek 

yapıldığı zaman, klasik yöntemlerde yapılan kırma ve benzeri sebeplerden dolayı ek masraf 

çıkarma, sorunun bulunduğu yeri şantiye görünümüne çevirme ve benzeri durumlar yaratmadan 

tıkalı tuvaletin ana kanal borusuna kadar temizlenerek tıkalı tuvalet açma yapılıyor. 

 

Tuvalet Açma Hizmetleri 

Tuvalet açma hizmeti gerek teknolojik imkanlar gerekse deneyimli ve uzman kadro ile 

tadilat gerektirmeden garantili bir şekilde yapıldığı için sorun yaşayanlar da memnun kalıyor. 

“Tuvalet açma” işlemi için internet ortamında dolaşan bazı bilgiler örneğin suya elektrik verme 

veya kireç sökücü gibi bilgiler tıkanıklık için pek etkili olmuyor. ‘Tuvalet açma’ pompaları da 

katı cisimler tuvalet giderine gittiğinde fazla işe yaramıyor. Bu yüzden tuvalet tıkandığında 

uzman desteği almak sorunun büyümemesi ve tıkanıklığın daha kötü sonuçlara yol açmaması 

için gerekli hale geliyor. 

Tuvaletlerin tıkanmaması öncelikli olarak tesisatın alt yapısının düzgün olması eklem 

bölgelerinde ise 45 derecelik dirseklerin kullanılmış bulunması gerekiyor. Su döküldüğünde 

boruda kalmaması için de tesisat eğimlerinin kurallara uygun verilmesi lazım. 

Tuvalet tıkanıklığının diğer en önemli nedeni ise uygun kullanılmayan ‘tuvalet kağıtları’ 

ya da benzeri cisimler oluyor. 

Rögardaki problemler de tuvalet tıkanıklığını yaratan sebepler arasında yer alıyor. 

https://bursasukacagitespit.com/bursa-tuvalet-acma/


“Tuvalet tıkanıklığı” problemi yaşayanlar tuvaletlerinin kırılacağını ve evlerinin 

şantiyeye dönüşeceğini düşünerek problemi zamanında çözmediklerinde problem daha da 

büyüyor. Kameralı cihazlarla da problem kırma gibi durumlar yaşanmadan çözülüyor. Bu 

yüzden işin uzmanı deneyimli ve teknolojinin son imkanlarını kullanan eğitimli ekipler 

deneyimlerini teknoloji ile birleştirerek tuvalet tıkanıklığını garantili bir şekilde açıyor.  

 

Bursa Tuvalet Tıkanıklığı Açma hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. 

Sosyal Medya Sayfalarımız: facebook / twitter / instagram  

Su kaçağı tespit ve gider açma ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarımıza ait videolar 

youtube kanalımızda… 

 Web:https://bursasukacagitespit.com 

 Telefon / Whatsapp : 0535 867 08 10 

 

 

http://bursasukacagitespit.com/hizmetlerimiz/
http://bursasukacagitespit.com/iletisim/
https://www.facebook.com/bursasukacagitespiti/
https://twitter.com/sukacaktespit16
https://www.instagram.com/su_kacagi_tespit_gider_acma/
https://www.youtube.com/channel/UCJUPemek9cvDFhQBnNapWpw
https://www.youtube.com/channel/UCJUPemek9cvDFhQBnNapWpw
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