خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه تهرانپارس
شرکت لوله بازکنی موسوی در زمینه های مختلف دارای متخصص های ماهر و با تجربه است که شامل موارد زیر می
شود.
تخلیه چاه با استفاده از دستگاه های قوی ساکشن
تخلیه چاه به همراه الیروبی و کف کشی
بازکردن گرفتگی لوله های حمام و توالت و سینک ظرفشویی
باز کردن گرفتگی لوله ها در آپارتمان های خیلی بلند با روش فنر زنی
تبدیل توالت فرنگی به توالت سنتی
تبدیل توالت سنتی به توالت فرنگی
لوله کشی آب و فاضالب
تشخیص ترکیدگی لوله بدون تخریب
بازکردن گرفتکی لوله با استفاده از دستگاه تراکم هوا
ما در این مقاله می خواهیم تبدیل توالت سنتی به فرنگی و مزایا و معایب آن را بررسی کنیم.
لوله بازکنی تهرانپارس تضمینی و شبانه روزی
لوله بازکنی تهرانپارس در شرق تهران یکی از بهترین شعب لوله بازکنی موسوی است که به صورت  24ساعته آماده ی
خدمت رسانی به همشهریان عزیز تهرانی می باشد .تهرانپارس منطقه وسیعی است که دسترسی خوبی به بزرگراه باقری،
بزرگراه رسالت و بزرگراه بابایی دارد .این سه بزرگراه باعث شده که ما بتوانیم در این منطقه سرعت ارائه خدمات خود را
افزایش دهیم .بنابراین برای بازکردن گرفتگی لوله بعد از ثبت درخواست شما ،نیروی لوله بازکنی تهرانپارس و سایر
شعبات نظیر لوله بازکنی سعادت آباد به سرعت اعزام می شود و در کمتر از  20دقیقه در محل خواهد بود.
مزایای استفاده از توالت فرنگی
اخیراً به دالیل مختلفی مانند استفاده از مواد تراریخته و استرس های زیادی که بین مردم حاکم است ،میزان سالمت
ج امعه کاهش یافته است .در این میان زانو درد و کمر درد از بیماری هایی هستند که نه تنها در افراد مسن بلکه حتی
جوان ها مخصوص ًا خانم ها را درگیر خود کرده است .بنابراین اصوالً پزشکان استفاده از توالت فرنگی را یک راه پیشگیرانه
تجویز می کنند.




چون در این نوع توالت حالت چمپاتمه نداریم ،فشاری روی زانوها نمی آید.
برای جلوگیری از بواسیر یا ممانعت از شدت آن ،استفاده از این توات ضروری است.
برای خانم های بادار که وزن آن ها زیاد شده و نمی توانند از توالت معمولی استفاده کنند الزم است.






برای افراد مسن که توانایی نشستن و برخاستن در توالت سنتی را ندارند الزم و ضروری است.
برای افرادی که به بیماری یبوست مبتال هستند و طوالنی مدت در توالت می نشینند استفاده از این نوع توالت
مناسب است.
توالت فرنگی دارای درب است و مانع از خروج گازهای سمی داخل آن می شود.لوله بازکنی تهرانپارس با
همکاری افراد با تجربه در تغییر توالت فرنگی به سنتی و برعکس توانسته است اعتماد و توجه همشهریان
تهرانی را در منطقه تهرانپارس جلب کند .ما در مناطق دیگر شهر نیز شعبه های داریم مانند لوله بازکنی
ستارخان.

معایب استفاده از توالت فرنگی
توالت فرنگی در کنار مزایای خود معایبی نیز دارد .که شامل موارد زیر می باشد.




ممکن است نظافت به طور کامل رعایت نشود.
در هر بار استفاده باید از کاورهای مخصوص توالت فرنگی استفاده کرد.
در مواقعی دفع مدفوع به دلیل زاویه ی روده با لگن به طور کامل انجام نمی شود.

چگونه توالت سنتی را به فرنگی تبدیل کنیم؟
تبدیل توالت سنتی به فرنگی از جمله کارهای بسیار فنی و تخصصی است که همه نمی توانند از پس آن برآیند.اگر شما
فنی نیستید و تجربه ای ندارید لطفاً وارد این کار نشوید چون ممکن است به دردسر بیفتید .به جای آن تلفن را برداشته
و با گرفتن شماره لوله بازکنی تهرانپارس و یا لوله بازکنی شهرک غرب درخواست سرویس کار نمایید .نیروهای ما در
کمتر از  20دقیقه در محل خواهند بود .اصول کار به این صورت است که قبل از هر کاری یک توالت فرنگی سرامیکی با
کیفیت خوب تهیه کنید .گاهی عده ای می خواهند هم توالت فرنگی داشته باشند که افراد مسن از آن استفاده کنند و
هم توالت معمولی که برای استفاده سایر اعضای خانواده است .در مواقعی که کمبود جا برای هر دو توالت باشد می توان
از راهکارهای دیگری مانند خرید توالت فرنگی پالستیکی استفاده کرد.
نوع دیگری از این توالت ها نیز وجود دارد که می توان آن ها را به دیوار نصب کرد .موقع استفاده می توانید آن را باز
کنید و بعد از است فاده برای اینکه جاگیر نباشد آن را تا بزنید .اما انواع دیگری نیز هستند که مانند یک چهارپایه هستند.
این نوع نیز قابل جابه جایی است .یکی از معایب آن این است که کمی جاگیر تر از نوع قبلی می باشد .تصویر هر دو نوع
را در زیر می بینید.
اگر از دو مورد فوق استفاده م ی کنید که مشکلی وجود ندارد و حتی به لوله بازکنی تهرانپارس و هیچ لوله بازکنی دیگری
احتیاج نخواهید داشت .اما اگر از نوع ثابت استفاده می کنید می توانید با یکی از شعب لوله بازکنی موسوی مانند لوله
بازکنی جنت آباد تماس بگیرید و درخواست خود را ثبت کنید.

روش کار به این صورت است که اول با احتیاط زیادی اطراف کاسه توالت را می شکافند و کاسه را بیرون می کشند .در
این مرحله باید خیلی مراقب باشیم که در حال کندن به لوله ها آسیبی وارد نشود .چون برای تصب توالت فرنگی باید از
همین لوله ها استفاده کنیم .بعد از درآوردن کاسه توالت ،باید همچنان به کندن ادامه دهیم تا بتوانیم لوله هایی فاضالب
را در دسترس داشته باشیم .اگر طراحی اصولی بوده باشد باید بعد از  20سانت ،به سایر لوله های فاضالب برسیم.
از طرفی شتر گلویی را که در توالت سنتی داشتیم را دیگر نیاز نداریم و می توانیم آن را حذف کنیم .چون در ساختار
توالت فرنگی سرامیکی یک شتر گلو وجود دارد دیگر نیازی به آن نداریم .حاال بعد از جدا کردن توالت کف را با استفاده
از مصالح صاف می کنند و نوبت به نصب توالت فرنگی می رسد .قسمت اصلی و سخت ماجرا اتصاالت توالت فرنگی به
لوله ی فاضالب است .بعد از آن می توان توالت فرنگی را با چسب های مخصوص این کار بر روی کف نصب کرد.
نحوه شستشو و تمیزکاری توالت فرنگی
یکی از مسائلی که در مورد توالت فرنگی باید به آن دقت شود ،نظافت و بهداشت آن است چرا که در توالت فرنگی پوست
به صورت مستقیم با آن برخورد دارد و از طرفی در معرض دید بودن بخش زیادی از کاسه آن می تواند در صورت تمیز
نبودن جلوه بدی به دستشویی بدهد و افراد مختلف از جمله مهمان را در استفاده از توالت فرنگی دچار تردید نماید.
ابتدا به چند نمونه جرمگیر و مایع شستشوی توالت فرنگی اشاره می کنیم و در ادامه با نحوه تمیز کردن آن ،کار را ادامه
می دهیم .در استفاده از مایع جرمگیر صنعتی نهایت دقت را داشته باشید که در بسیاری از مواقع استفاده بیش از حد از
مواد صنعتی منجر به نشتی و سوراخ شدن لوله می شود که در لوله بازکنی آیت اهلل کاشانی به نحوه رفع نشتی لوله ها
اشاره کرده ایم.
جرم گیری و تمیز کردن کاسه توالت فرنگی با مایع سفید کننده
یک چهارم لیوان مایع سفید کننده را داخل کاسه توالت فرنگی بریزید و با فرچه ترجیحاً سرگرد ،تمامی قسمت های
داخل کاسه توالت را با مایع سفیدکننده آغشته و تمیز کنید .پس از اینکه تمامی قسمت ها را با فرچه شستشو دادید،
می توانید کاسه توالت فرنگی را آبکشی نمایید.
استفاده از جوش شیرین برای نظافت داخل توالت
بسیاری از افراد به دالیل مختلف از جمله عدم تمایل به استفاده از مواد شیمیایی ،داشتن فرزند کوچک و یا حساسیت
های پوستی ،ترجیح می دهند از مواد غیرسمی برای نظافتسرویس بهداشتی استفاده کنند .در این میان جوش شیرین
یک ماده ارزان ،غیر سمی و طبیعی است که می توانید با خیالی آسوده برای تمیز کردن و سفید کردن توالت از آن
استفاده کنید .البته توصیه ما هم در لوله بازکنی تهرانپارس استفاده از این نوع مواد غیر سمی برای تمیزکاری می باشد
که آسیب کمتری به محیط زیست و همچنین لوله توالت می زند .در این روش جوش شیرین را داخل کاسه توالت بریزید
و تمام سطوح داخلی را آغشته به جوش شیرین کنید .بعد از  ۵دقیقه با فرچه آن را تمیز و سپس آبکشی نمایید.

استفاده از نوشابه برای تمیزکاری دستشویی
حتم ًا ای ن روش را بارها شنیده اید و شاید هم از آن استفاده کرده و خاصیت تمیز کنندگی نوشابه را تجربه کرده باشید.
این به این دلیل است که نوشابه دارای اسید فسفریک و اسید کربنیک است که خاصیت پاک کنندگی دارند .مقداری
نوشابه سیاه را داخل کاسه توالت بریزید .این کار را طوری انجام دهید که تمامی سطوح به نوشابه آغشته شود و به مدت
چند ساعت بگذارید باقی بماند .سپس آن را آبکشی کنید .توصیه می کنیم برای آبکشی عجله نکنید و به نوشابه فرصت
دهید که آلودگی ها را حل کرده و تمیز کند.
تمیز کردن درپوش توالت فرنگی
پس از تمیز کردن کاسه توالت فرنگی که قسمت سخت و چندش آور نیز می باشد ،بقیه مراحل آسان و ساده است .در
این مرحله باید درپوش های باالیی و پایینی که دقیق ًا با پوست نیز در تماس هستند را تمیز کنید.
برای اینکار از تمیزکننده های مخصوص سطوح ،یک عدد حوله یا پارچه نرم و کهنه برای تمیز کردن هر دوطرف درپوش
توالت استفاده کنید.
اگر بخواهید توالت فرنگی را برق بیاندازید و سلیقه خود را به رخ بکشید می توانید از یک مسواک کهنه برای تمیز کردن
لکه هایی که بین لوالی درپوش و بدنه توالت هستند ،استفاده کنید.
دقت داشته باشد که در حین کار دستمال ،حوله و یا وسایل نظافتی داخل لوله نیوفتد که منجر به گرفتگی لوله ها شود.
در این صورت پیشنهاد می کنم برای جلوگیری از خرابکاری ،با یکی از شعبات لوله بازکنی موسوی از جمله لوله بازکنی
تهرانپارس تماس بگیرید و تا متحمل هزینه های زیاد نشوید .در مقاله لوله بازکنی شهران به نحوه قیمت گذاری خدمات
لوله بازکنی اشاره کرده ایم.
نحوه تمیز کردن بدنه توالت فرنگی
پس از انجام مراحل قبل ،نوبت به تکمیزکاری بدنه چینی توالت می رسد .مقداری از یک اسپری مخصوص سطوح را بر
روی سطح بیرونی توالت ،اسپری کنید .سپس با استفاده از یک حوله کهنه و نرم ،بدنه آن را دستمال بکشید تا اسپری
آلودگی ها را همراه با فشار دست شما ،تمیز کند.
در آخر سیفون را بکشید تا آب تمیز داخل کاسه توالت به جریان بیوفتد ،در این هنگام پیشنهاد می کنم به دلیل جمع
شدن مواد شوینده در داخل کاسه و مخلوط شدن آن با آب برس را چند بار در قسمت انتهایی توالت بکشید تا هم برس
تمیز شود و هم نهایت استفاده را از شوینده ها کرده باشید .دست از کار بکشید و دستکش های خود را در بیاورید و به
خوبی دستهای خود را بشویید .درست است که کار پر زحمتی انجام داده اید ،ولی نتیجه آن تمیزی و نظافت می باشد
که خودتان هم از دیدن آن لذت خواهید برد.
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