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محلول لوله باز کنی قوی
سیستم لوله کشی فاضالب از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که همگی آن
ها به چاه فاضالب ختم می شوند .گرفتگی لوله ی فاضالب توسط محلول های
لوله بازکنی براحتی باز می شوند .اما قبل از هر چیز باید علت گرفتگی لوله
مشخص شود .گرفتگی لوله های فاضالب در قسمت های مختلف سیستم لوله کشی
رخ می دهد .قسمت هایی از سیستم مثل لوله های آشپزخانه ،لوله های حمام،
توالت ،ناودانی ممکن است دچار گرفتگی شود .قبل از آنکه از محلول لوله بازکن
قوی برای رفع گرفتگی لوله استفاده کنید بهتر است از جنس لوله مطلع
شوید.لوله بازکنی تهران،شرکت لوله بازکنی
اگر عمر زیادی از ساختمان شما می گذرد و سیستم لوله کشی آن را تعویض نکرده
اید به احتمال زیادلوله های ساختمان از جنس چدن می باشند.
استفاده از محلول های اسیدی قوی آسیب زیادی به لوله های فاضالب می رساند و
موجب پوسیدگی لوله و ترکیدگی و ایجاد نشتی خواهد شد .بهتر است برای رفع
گرفتگی لوله های چدنی از اسید های رقیق موجود در بازار برای این امر استفاده
کنید.
ساخت محلول لوله بازکن قوی خانگی:
از قوی ترین محلول های خانگی برای رفع گرفتگی لوله استفاده از ترکیب اسید و
جوش شیرین می باشد .مایع اسیدی بی زیان که در این ترکیب مورد استفاده قرار
می گیرد سرکه می باشد .این مواد را بدون انکه با یکدیگر ترکیب کنید بصورت جدا
گانه دورن چاه ریخته و سپس دستمالی را بر روی سوراخ قرار دهید تا بخارات ناشی

از ترکیب جوش شیرین و سرکه از لوله خارج نشود .بعد از گذشت نیم ساعت
دستمال را برداشته و چهار کتری آب جوش را درون لوله بریزید تا گرفتگی به
کمک محلول لوله بازکنی قوی برطرف شود.لوله بازکنی جنوب تهران،لوله
بازکنی شمال تهران
اگر گرفتگی بخوبی برطرف نشد می توانید دوباره این عمل را تکرار کنید .اما اگر
گرفتگی لوله هنوز مانع از ورود آب به داخل چاه شد می توانید با یک متخصص لوله
بازکنی مشورت نمایید .زیرا ممکن است گرفتگی در لوله های فاضالب و در قسمت
خرطومی یا شترگلو شدید باشد و رفع گرفتگی به بازکردن سیستم لوله کشی نیاز
داشته باشد.لوله بازکنی مرکز تهران،لوله بازکنی شرق تهران
الیروبی لوله های فاضالب با محلول های لوله بازکنی قوی:
از جمله مزیت استفاده از محلول های لوله بازکنی قوی این است که رسوبات موجود
در لوله های چدن را از بین می برند و گرفتگی را برطرف می کنند .اگر سیستم لوله
کشی فاضالب شما از جنس چدن می باشد می توانید با یک اسید رقیق
مناسب لوله های چدنی فاضالب را الیروبی کنید .لوله های چدنی پس از مدتی
رسوب می کنند و این رسوبات موجب نازک شدن لوله و در نتیجه گرفتگی آن می
شود .اما استفاده ی زیاد از محلول های قوی لوله بازکنی سبب پوسیدگی لوله می
شوند .از جمله دستگاه هایی که برای رفع رسوبات لوله های چدنی توسط لوله بازکن
مورد استفاده قرار می گیرد دستگاه فنر برقی می باشد .این دستگاه آسیبی به لوله
ها نمی رساند به خوبی می تواند لوله را الیروبی نماید.
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