خدمات لوله بازکنی ستارخان


انجام کلیه خدمات لوله بازکنی ستارخان به صورت فوری ،بدون کثیف کاری توسط همکاران با اخالق



خدمات چاه بازکنی و تخلیه چاه ستارخان .رفع هرگونه گرفتگی ،بوی بد فاضالب و غیره.



تشخیص دقیق محل گرفتگی لوله ها در ساختمان های واقع در ستارخان ،رفع گرفتگی لوله ها با استفاده از
دستگاه های مدرن و به روز دنیا بدون خرابکاری و کثیف کاری و خدماتی نظیر لوله بازکنی سعادت آباد



بیرون آوردن اشیا ارزشمند ،طال و یا گوشی از چاه یا لوله توالت با استفاده از روش های پیشرفته و
دستگاه های مخصوص.



ارائه کلیه خدمات مربوط به تخلیه چاه توالت فرنگی و ایرانی ،باز کردن گرفتگی توالت فرنگی بدون
خرابکاری و یا شکستن توالت با استفاده از دستگاه تراکم هوا.



تشخیص دلیل بوی بد فاضالب و رفع آن.



رفع گرفتگی لوله سینک ظرفشویی آشپزخانه و رفع تخلیه کند آب.



تشخیص محل نم و رطوبت در ساختمان و رفع بوی رطوبت.

تماس با لوله بازکنی موسوی در هر ساعت از شبانه روز
چنانچه با هریک از مشکالت گفته شده روبرو شوید ،اگر متوجه شدید که آب سینک ظرفشویی به کندی تخلیه
می شود ،بوی بد فاضالب را در حمام یا توالت حس می کنید ،به هنگام شستن حیاط منزل ،آب در اطراف لوله
جمع می شود ،قبل از اینکه خرابی جبران ناپذیری به بار بیاورد یا باعث شود که متحمل هزینه تعمیرات شوید ،با ما
تماس بگیرید و قبل از اینکه دیر شود ،با هزینه ای به مراتب کمتر از هزینه تعمیرات ناشی از خرابی ،نسبت به رفع
گرفتگی لوله اقدام کنید .ممکن است به خدمات لوله بازکنی شهرک غرب نیاز داشته باشید.
یک نکته ی مهم دیگر ،توجه به ترکیدگی یا نشتی آب از لوله ها می باشد .این مسئله به قدری مهم است که حتی
نمی توان امروز را به فردا انداخت .یکی از مهمترین نشانه های این مسئله بوی نم است و بعد از آن تغییراتی در
هزینه ی فیش آب .هر زمانی که متوجه چنین مشکلی شدید بالفاصله برای رفع آن اقدام کنید.

اعزام نزدیک ترین سرویس کاران در کمترین زمان

خرابی و گرفتگی لوله مشکلی نیست که بتوانید رفع ایراد آن را به حتی ساعتی بعد موکول کنید .در هر ساعت از
شبانه روز می توانید با شماره های لوله بازکنی یوسف آباد و لوله بازکنی ستارخان تماس گرفته و درخواست
اعزام سرویس کار به محل را داشته باشید.
همکاران با اخالق و با تعهد لوله بازکنی موسوی در منطقه ستارخان همه تالش خود را به کار خواهند گرفت تا
بدون خرابی و بدون هزینه اضافی نسبت به رفع دائمی مشکل گرفتگی لوله ها یا بوی بد فاضالب اقدام نمایند.
همچنین در زمینه تخلیه چاه معمولی و تخلیه چاه سپتیک نیز می توانید با ما تماس بگیرید .چون ما دارای ماشین
ها و ابزارهای با قدرتی هستیم که می توانیم به راحتی چاه را به طور کامل تخلیه کنیم و با استفاده از نیروی
انسانی الیروبی چاه نیز به سرعت انجام خواهد گرفت.

روش های جلوگیری از گرفتگی لوله ها
بهترین کار برای اینکه از گرفتگی لوله ها در امان بمانید این است که از ورود هرچیزی که موجب گرفتگی لوله
ها می شود جلوگیری کنید .اما گاهی اوقات ورود مواد ریز به خصوص از طریق سینک ظرفشویی ناگزیر به نظر
می رسد .بهترین تصمیم این است که از درپوش های فلزی و پالستیکی که مخصوص ورودی لوله ها تعبیه شده
است استفاده کنید .استفاده از این درپوش ها در حمام بهترین مانع برای ورود مو به داخل لوله حمام نیز است.
ممکن است به خدمات لوله بازکنی شهرک ولیعصر نیاز پیدا کنید.
در خصوص جلوگیری از سینک ظرفشویی هم چند نکته ساده را رعایت کنید:


از توری های مخصوص برای دهانه لوله سینک ظرفشویی استفاده کنید .قبل از شستشوی ظروف ،با یک
تکه ابر یا دستمال ،باقی مانده غذا و چربی ظروف را در یک کیسه فریزر ریخته و درون سطل زباله
بیاندازید.



به هنگام شستن میوه و سبزیجاتی که گل و الی دارند ،به خصوص شستن سیب زمینی ،ابتدا آنها را داخل
لگن پرآب بشورید تا همه خاک و گل آن در لگن ته نشین شود .سپس اب لگن را می توانید داخل گلدان
ها بریزید .با اینکار هم در مصرف آب صرفه جویی کرده اید هم از ورود گل و ته نشین شدن آن در لوله
ها جلوگیری کرده اید.



هر چند وقت یکبار ،یک کتری آب جوش داخل لوله سینک بریزید تا اگر چربی هم در دیواره های لوله
رسوب کرده باشد ،با این آب جوش از لوله کنده و وارد فاضالب شود .البته دقت کنید داغی آب به
قدری نباشد که اتصاالت لوله ها را تخریب کند.

تشخیص علت گرفتگی لوله و رفع دائمی آن
گاه شدت گرفتگی لوله جزئی بوده و شاید بتوان آن را با یک فنرزنی رفع کرد .ولی در اغلب اوقات با توجه به
اینکه گرفتگی لوله در دراز مدت تبدیل به یک گرفتکی کلی می شود که سبب کندی تخلیه آب و جمع شدن آب
می شود .خود این مساله باعث بروز خرابکاری و بوی بد فاضالب در محل می شود که باید به طور اساسی نسبت
به رفع آن اقدام کرد.

متاسفانه برخی افراد سودجو از استیصال صاحبخانه در آن زمان سوءاستفاده کرده و با رفع مقطعی گرفتگی لوله و
اخذ وجه به عنوان حق الزحمه ،باعث ایجاد بی اعتمادی در این صنف شده اند .یا حتی در مواردی دیده شده که
یک محلول با چند ترکیب ساده را درست کرده و به قیمت های گزاف به مردم می فروشند و ادعا می کنند که
تمام گرفتگی ها را با این محلول می شود باز کرد .اما مراقب باشید که فریب این افراد را نخورید.
ما مفتخر هستیم که با بکارگیری سرویس کاران فنی و باتجربه که تعهد اخالقی نسبت به این کار دارند ،توانسته
ایم در بین ساکنین منطقه ستارخان نامی نیک از خود به جای گذاریم ،چرا که شعار ما همواره رفع دائمی گرفتگی
لوله و لوله بازکنی ستارخان با کمترین هزینه و بدون خرابی می باشد .تابستان و زمستان و هر زمانی از سال که
باشد ،و در هر دمایی که باشد ،قیمت های ما متغییر نیست و حتی برای لوله بازکنی سعادت آباد نیز قیمت ثابت و
مشخصی داریم و این یکی از ویژگی مهم لوله بازکنی موسوی است .عالوه بر بازکردن گرفتگی لوله در سایر
زمینه های خدماتی نیز می توانید روی ما حساب کنید .اگر نیاز به حفر چاه است یا اگر نیاز به لوله کشی ساختمان
نو یا تعویض لوله کشی ساختمان های قدیمی هست می توانید با یک تماس درخواست نیرو دهید که ما بعد از 20
دقیقه در محل خواهیم بود.

رفع گرفتگی لوله با ژنراتور لوله بازکنی
حتماً اسم فنر برقی یا فنر لوله بازکنی را شنیده اید که همان ژنراتور لوله بازکنی است .اولین گزینه برای رفع
گرفتگی لوله ها همان استفاده از فنر برقی است .تفاوت فنر برقی با فنر دستی در برقی بودن آن است به این
صورت که همان فنر لوله بازکنی به موتوری برقی وصل شده که دوران ان به وسیله انرژی الکتریکی قدرت آن
را افزایش می دهد بطوری که هر نوع گرفتگی در داخل لوله را باز می کند.
عمده استفاده از فنر لوله بازکنی برقی برای رفع گرفتگی های چاه توالت ،کف شوی حیاط که ناشی از مواد سخت
نظیر سنگ ،خاک و آجر است و کف شوی حمام مفید بوده و هر نوع گرفتگی را باز می کند.

مزایای استفاده از فنر لوله بازکنی برقی


قدرت باالی فنربرقی لوله بازکنی



مفید برای باز کردن گرفتگی لوله ها با مواد سخت نظیر سیمان



لوله بازکنی ستارخان بدون کثیف کاری



اتصال به برق شهری و نبود محدودیت جهت تامین برق فنر برقی

آموزش فنرزدن لوله فاضالب حمام جهت رفع گرفتگی لوله حمام
همانطور که در مقاله های قبلی هم اشاره شده است ،راه حل های زیادی برای رفع گرفتگی لوله ها وجود دارد.
یکی از این روش ها استفاده از فنر لوله بازکنی برای رفع گرفتگی لوله حمام می باشد که اتفاقاً روش آسان و در
دسترسی می باشد که اگر فنر لوله بازکنی داشته باشید ،براحتی می توانید گرفتگی لوله ها را رفع کنید و کمتر
نیاز به تماس با لوله بازکنی ستارخان داشته باشید.
گرفتگی لوله حمام معموالً با وسایل و قطعات بزرگ اتفاق نمی افتد ،چرا که ورودی و دهانه لوله حمام کوچک
است ،در بعضی جهات هم همین کوچک بودن دهانه لوله باعث می شود که گرفتگی لوله خیلی سریع اتفاق بیوفتد
و به دنبال آن مشکالت زیادی برای ساکنین خانه بوجود بیاورد.

طریقه فنرزدن لوله فاضالب یا فنر زدن چاه فاضالب حمام
توصیه اول ما این است که یک فنر لوله بازکنی دستی در منزل داشته باشید ،چرا که میزان و سرعت چرخش آنها
بستگی به میزان نیرویی است که شما به آنها وارد میکنید و کنترل آن دست خود شماست .از این فنر می توانید
برای رفع گرفتگی لوله توالت ،کفشور حیاط یا پارکینگ ،کفشور آشپرخانه و غیره استفاده کنید.
ابتدا درپوش لوله حمام را بردارید و سر فنر لوله بازکنی را به آرامی داخل لوله هدایت کنید .می توانید برای
حرکت راحت تر فنر داخل لوله کمی شامپو یا شوینده دیگر داخل لوله بریزید تا ومحیط لوله لغزنده شود .این کار
را تا جایی ادامه دهید که به زانویی لوله برسید .در این زمان کمی چرخش و حرکت فنر را تغییر دهید تا زانو را رد
کند .زمانی که سر فنر به محل گرفتگی برسد ،خودتان متوجه می شوید و پیشروی فنر متوقف می شود .در این
زمان باید فنر را در جهت عقربه های ساعت به آرامی بچرخانید تا جایی که احساس کنید چرخش فنر به حالت
عادی و روان درآمده است.

در هنگام فنرزدن لوله فاضالب حمام  ،ممکن است احساس کنید که فنر داخل لوله نمی چرخد .در این مواقع اصالً
نیروی زیادی بر روی فنر وارد نکنید و کمی فنر را به سمت عقب بکشید و از کمی باالتر شروع به چرخاندن کنید
و کم کم فنر را به جلو هل دهید .در صورتی که با فشار زیاد اینکار را انجام دهید یا فنر را خواهید شکست یا
باعث سوراخ شدن لوله می شوید که مشکلی به مشکالت خود خواهید افزود.
در آخر هر زمانی که احساس کردید چرخش فنر به حالت عادی درآمده است ،فنر را در جهت عکس عقربه های
ساعت بچرخانید و به آرامی فنر را از لوله خارج کنید تا موادی هم که باعث گرفتگی لوله شده است ،همراه فنر از
لوله خارج شود.

تخلیه چاه و لوله بازکنی شبانه روزی در ستارخان
حادثه هیچ گاه خبر نمی کند .این جمله در مورد حوادث مربوط به گرفتگی و ترکیدگی لوله های ساختمان هم
صدق می کند .شما اگر از قبل می دانستید که قرار است با این مشکل مواجه شوید ،قطعاً برای آن چاره ای می
اندیشیدید که اصال این اتفاق نیوفتد .ولی خب گاهی به دلیل کهنگی و فرسودگی لوله ها و تاسیسات ساختمان،
گاه به دلیل سهل انگاری ،تجمیع تدریجی چربی و رسوبات ،افتادن شی در لوله و هر دلیل دیگری این اتفاق می
افتد و چاره ای جز تماس با یک شرکت لوله بازکنی معتبر مانند لوله بازکنی جمهوری ندارید.
این که شرکتی که انتخاب می کنید معتبر باشد بسیار مهم است .چون اخیراً عده ی خیلی زیادی به جرگه ی لوله
بازکنی پیوسته اند که عالوه بر نداشتن تجربه کافی ،تخصص هم ندارند .این تیم ها با دادن قیمت های پایین توجه
مردم را به خود جلب می کنند و از آنجایی که هزینه های زندگی بسیار باال است و مردم دائماً به دنبال قیمت
مناسب هستند ،این گروه را انتخاب می کنند .اما برای جبران عواقب کار آن ها باید  10برابر هزینه های معمول
متحمل ضرر شوند.
شما می توانید در هر ساعت از شبانه روز ،با لوله بازکنی شبانه روزی ستارخان و یا لوله بازکنی مرزداران تماس
گرفته و منتظر رسیدن سرویس کار باشید .سرویس کاران لوله بازکنی موسوی در عرض  20الی  30دقیقه در
محل حاضر خواهند بود .اگر مایل هستید کار شما بهتر انجام گیرد بهتر است ،اگر چیزی در مورد علت گرفتگی

های لوله می دانید ،به نفرات بگویید تا بتوانند ابزار مناسب را برای لوله بازکنی انتخاب کنند .این کار باعث می
شود زمان کمتری مصرف شود.

تخلیه چاه سپتیک
تخلیه چاه سپتیک هم مانند تخلیه چاه های معمولی است .اما چون خود چاه سپتیک متفاوت است ،به نظر همه
اینطور است که قرار است کار خارق العاده ای رخ دهد .در حالی که اصل کار تفاوتی با چاه معمولی ندارد .فقط
نیاز به یک ماشین لجن کش قوی است که پمپ های آن بتواند تمام فضوالت را تخلیه کند .تنها موردی که
درباره چاه سپتیک مطرح است این است که باید با دقت و ظرافت خیلی بیشتری نسبت به چاه های جذبی ،تخلیه
شوند .چون در چاه های جذبی به دلیل خاکی بودن دیوار امکان کمی جذب وجود دارد اما در نوع سپتیک دیواره
ها هیچ جذبی ندارند و اگر تخلیه به درستی انجام نشود ،ظرفیت چاه به شدت پایین خواهد آمد و به زودی ناچار
به تعویض آن خواهیم شد.
شماره های تماس لوله بازکنی موسوی در هر یک از مناطق تهران جهت پیدا کردن نزدیکترین لوله بازکنی
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