بازکردن چاه توالت به شیوه های جدید
گاهی گرفتگی توالت دقیقاً زمانی به سراغ ما می آید که ابزاری در دسترس نداریم .در این مواقع به جای حرص
خوردن و ناراحتی بهتر است با یک تماس با لوله بازکنی شهرک غرب تمام مشکالت را حل کنید .اما اگر هزینه ها
این امکان را به شما نمی دهد ،به دلیل باال بودن هزینه های زندگی ،به شما و مقاومت شما حق می دهیم .بنابراین
یک روش جدید دیگر به شما معرفی می کنیم .باز کردن لوله توالت فرنگی با استفاده از ،بطری نوشابه یا دوغ و
آب معدنی .ما در بسیاری از نقاط شهر تهران شعبه داریم از بهترین شعبات ما برای باز کردن گرفتگی توالت
است که به خاطر رضایت همشهریان عزیز بسیار مورد توجه قرار گرفته فرنگی شعبه لوله بازکنی سعادت آباد
.است
رفع گرفتگی توالت فرنگی با استفاده از بطری پالستیکی
این روزها کمتر خانه ای پیدا می شود که یک بطری پالستیکی در خانه نباشد .البته با توجه به قطعی آب و برق
تقریباً در همه ی خانه ها چند بطری هم به عنوان ذخیره آب برای روز مبادا نگهداری می شود که از این بطری ها
نیز می توانید استفاده کنید .برای این کار ،ته بطری را به ارتفاع  5الی  8سانتی متر ببرید .قسمتی که سر بطری
روی آن قرار دارد مورد نیاز است .قسمت دوم آن یعنی انتهای بطری را می توانید به سطل آشغال بیندازید .یک
.لوله فلزی ،پالستیکی یا چوبی بلند بردارید که با دهانه بطری هم اندازه باشد
لوله را داخل دهانه بطری فرو برید .اصوالً این لوله متحرک خواهد بود و باید آن را با چسب فیکس کنیم .برای این
کار می توانید از چسب  5سانتی یا از چسب یک دو سه استفاده کنید .لوله بازکنی شهرک غرب نیز کارشناسان
ماهری در زمینه ی توالت فرنگی دارد که حتی می توانید از این تیم نیز برای حل مشکل مشاوره بگیرید .بعد از
ثابت شدن اتصال لوله و بطری ،آن را به داخل لوله توالت فرنگی ببرید و به سمت شتر گلو هل دهید .حاال با فشار
آن را چند بار به سمت داخل و بیرون بکشید تا حالتی مانند خالء ایجاد شده و فشار ناشی از بطری ،لوله را باز
.کند .این کار باید چندین و چند بار تکرار شود تا بتوانید نتیجه مطلوب را بگیرید
بعد از هر بار فالش تانک را بزنید تا ببینید که آیا مشکل رفع شده یا خیر .در صورتی که نتوانستید با این روش
گرفتگی لوله را باز کنید ،گوشی تلفن را بردارید و با شماره تلفن لوله بازکنی شهرک غرب تماس بگیرید.
نیروهای ما بعد از حدود  20الی  30دقیقه در محل حاضر خواهند بود .یکی از مهمترین مزایای شرکت ما ،تمیز
کار کردن پرسنل است.
نیز با لوله بازکنی جمهوری .بازکردن لوله بدون کثیف کاری و با داشتن ابزارهای حرفه ای انجام خواهد شد
.همین دقت و سرعت کار را انجام می دهد

مدیریت مجموعه 0۹۱2۶88۷380
 02۱22۹0۴۶۶8لوله بازکنی شمال تهران
 02۱۶۶8۴8۴88لوله بازکنی غرب تهران
 02۱۷۷۷0۷5۴3لوله بازکنی شرق تهران
لوله بازکنی مرکز تهران 02۱88۴5۱۹۹0
 02۱۶۶۱5۷8۱۷لوله بازکنی جنوب تهران

اگر اصرار به باز کردن گرفتگی لوله توسط خودتان دارید ،پس باید بیشتر تالش کنید .اگر روش اول جواب نداد
می توانید روش های دیگر را نیز امتحان کنید .روش سرکه و جوش شیرین ،روش استفاده از چوب رختی و
استفاده از تلمبه .این ها راه هایی هستند که به توصیه لوله بازکنی شهرک غرب می توانند به باز شدن گرفتگی
لوله توالت کمک کنند .اما غیر از این ها یک روش جذاب خانگی هم وجود دارد .استفاده از روش فنر زدن توسط
.خودتان
برای این کار بهتر است به ابزار فروشی بروید و یک فنر دستی تهیه کنید .این فنرها طول زیادی ندارند البته
نیز از روش فنر زنی استفاده می شود .ولی می توانید با استفاده از آن ها گرفتگی های لوله بازکنی ستارخان در
.جزیی و کمی بزرگتر را نیز حل کنید

لوله بازکنی این فنرها کم خطر هستند ولی اگر فرد کم حوصله یا عجولی هستید لطفاً این کار را شروع نکنید و با
تماس بگیرید ،چون این کار نیاز به حوصله و دقت دارد .دسته فنر را در دست بگیرید و سر فنر را به آرامی ونک
وارد لوله کنید .کمی که فنر داخل شد ،با احتیاط و به آرامی فنر را در حالی که به سمت جلو هل می دهید،
بچرخانید .این کار باعث می شود عالوه بر باز شدن لوله ها ،مسیر لوله نیز تمیز شود و اگر رسوبی روی دیواره
.لوله ها نشسته باشد پاک شود

تصویر فوق یک نمونه از این فنرهای خانگی را نشان می دهد .زمانی که در حال فنر زدن هستید اگر به یک جسم
سخت برخورد کردید کمی با فشار بیشتری فنر را بزنید و تا بتواند گرفتگی را حل کند .گاهی با تمام تالشی که
انجام می دهید ممکن است باز هم گرفتگی لوله حل نشود .در این حال توصیه ما به شما این است که بیش از این
تهران از زمان خود را تلف نکنید و با گرفتن شماره تلفن لوله بازکنی شهرک غرب یا لوله بازکنی جنت آباد
.تخصص همکاران ما استفاده کنید .تا بدون دغدغه و نگرانی گرفتگی را باز کنند
پیشگیری از گرفتگی لوله ها با چند نکته ساده
همواره گفته ایم که پیشگیری بهتر از درمان است .در این مورد هم همینطور است ،با رعایت چند نکته ساده و
روزمره می توانید خودتان را از گرفتگی مداوم لوله ها در امان نگه دارید و در هزینه های خانوار نیز صرفه جویی
.کنید

روغن و چربی که پس از سرخ کردن غذا در ماهیتابه می ماند و معموالً مقدار قابل توجهی می باشد ،را



به هیچ عنوان در سینک ظرفشویی و داخل لوله نریزید .تصور اکثر ما این است که اگر بعد از این کار،
آب داغ را داخل لوله بریزیم ،چربی ها از لوله تمیز می شود .توجه داشته باشید که اگر چه این کار درست
است ،ولی در دراز مدت می تواند برای شما دردسر ساز شود .پس بهترین کار این است که چربی باقی
.مانده در ظروف را در داخل کیسه فریزر ریخته و آن را درون سطل آشغال بیاندازید
همیشه یک آبکش با سوراخ های ریز در داخل سینک ظرفشویی داشته باشید تا قبل از اینکه ظروف را



بشوئید ،ته مانده غذاها و آشغال های ریز را داخل آن بریزید تا از هدایت آنها به داخل لوله سینک
)ظرفشویی جلوگیری کنید .به آشغال های ریز به چشم ( فلفل نبین چه ریزه ،بشکن ببین چه تیزه
.نگاه کنید
برای کفشورهای حمام ،پارکینگ و حیاط خانه خود یک درپوش توری تهیه کنید تا از ورود آشغال به



داخل لوله ها جلوگیری کنید .در حمام این بهترین روش برای پیشگیری از ورود مو به داخل لوله ها می
.باشد
استفاده از فالش تانک برای جلوگیری از گرفتگی توالت
یکی دیگر از وسیله هایی که برای جلوگیری از تجمع فضوالت ،مواد جامد و زائد در لوله توالت کاربرد زیادی
دارد ،فالش تانک است .چرا که فالش تانک ها با تخلیه یکباره آب ،آن را با فشار به سمت لوله توالت هدایت می
کنند و همین فشار زیاد آب باعث حرکت مواد زائد به سمت چاه می شود و از رسوب فضوالت در دیواره لوله ها
جلوگیری می کند که همین مساله بوی بد توالت را نیز کاهش می دهد .در این نوشته قصد داریم تا جهت
.راهنمایی انواع فالش تانک را معرفی کنیم
معرفی انواع فالش تانک
درست است که فالش تانک ها ساختار پیچیده و مکانیزم عجیب غریبی ندارند .همه آنها از یک محفظه برای
ذخیره آب و یک ضامن یا دکمه برای تخلیه آب و یک لوله که از محفظه تا سنگ توالت امتداد دارد ،تشکیل شده
است .ولی زمانی که قصد خرید داشته باشید به دلیل تنوع باالی محصوالت شاید دچار سردرگمی شوید .پس بهتر
.است در ادامه با ما همراه باشید

فالش تانک ساده

فالش تانک ساده قدیمی ترین و ابتدایی ترین نوع آن است .این مدل را حتماً در بسیاری از خانه ها دیده اید که
در آنها آب از طریق طناب یا دکمه تخلیه میشود .اجزای تشکیل دهنده آن شامل یک مخزن آب ،لوله انتقال آب
و دکمه یا طناب تخلیه است .به هنگام تخلیه آب صدای زیادی دارد ،ولی به طور کلی تخلیه قدرتمندی دارد .یکی
دیگر از معایب فالش تانک ساده این است که شما نمی توانید میزان مصرف آب را مدیریت کنید و این مساله
.موجب افزایش مصرف آب می شود
فالش تانک دو زمانه

یک مدل پیشرفته تر از مدل ساده ،فالش تانک دوزمانه است که در این مدل ،تانک مخزن به دو قسمت کوچک
و بزرگ تقسیم می شود و دو دکمه جداگانه دارد .پس از هر بار استفاده از توالت ،بر اساس آب مورد نیاز برای
تخلیه ،می توانید یکی از دکمه های مخزن کوچک یا مخزن بزرگ را بزنید .مثال فالش تانک دو زمانه  ۴و 8
لیتری را تصور کنید .اگر به تخلیه زیاد نیاز داشته باشید با فشار دادن دکمه  8لیتری از حجم آب بیشتری استفاده
میکنید .در غیر این صورت با دکمه تخلیه  ۴لیتری ،هم مواد زائد را به سمت چاه هدایت می کنید و هم از اسراف
آب جلوگیری می کنید .فالش تانک دو زمانه یکی از فالش تانک های به صرفه است که از مصرف زیاد آب
.جلوگیری می کند
فالش تانک آنتی باکتریال

دلیل نامگذاری فالش تانک آنتی باکتریال ،به دلیل ساختار متفاوت آن نیست ،بلکه در ساختار تمام سطوح بدنه
فالش تانک ،از مواد آنتی باکتریال استفاده شده است .تمامی مدل های فالش تانک می توانند آنتی باکتریال باشند
.و در این صورت محیط توالت و دستشویی تمیزتر و بهداشتی تری خواهید داشت
فالش تانک اتوماتیک
نظیر این نوع فالش تانک را شاید در توالت های عمومی و سرویس بهداشتی های حرم و جاهایی که به نظافت و
بهداشت بیشتری می باشد ،دیده باشید .در این مدل بدون نیاز به تماس دستتان ،بالفاصله بعد از باز شدن درب
.سرویس بهداشتی ،عمل تخلیه آب انجام میگیرد

فالش تانک توکار

مزیت استفاده از سیفون و فالش تانک توکار در فضاهای کوچک ،حجم کم فضای اشغالی است .در این مدل،
مخزن فالش تانک داخل دیوار قرار میگیرد و فقط دکمهی آن بر روی دیوار مشخص است .نصب این فالش
تانک نیاز به تخریب بخشی از کاشی و صرف زمان و هزینه زیادی دارد ،لذا بهتر است قبل از نازککاری
ساختمان اجرا شود .یکی از مزیت های این نوع فالش تانک ،ایجاد فضای لوکس و عدم اشغال فضای اضافی است.
البته که بزرگترین عیب آن هم این است که در صورت خرابی ،برای رفع ایراد ،باید قسمتی از دیوار و کاشی
.تخریب شود
مراجعه اگر چنانچه قصد خرید فالش تانک و نصب آن را داشته باشید جهت خرید می توانید به فروشگاه چارسو
.کنید و جهت نصب با سرویسکاران لوله بازکنی شهرک غرب تماس بگیرید

