Πώς να ξεβουλώσετε μια αποχέτευση

Οι βουλωμένες αποχετεύσεις αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα, τόσο στο σπίτι όσο και
στην εργασία σας, όχι μόνο λόγω της αποκρουστικής μυρωδιάς, αλλά και λόγω του κινδύνου
υπερχείλισης αν είναι μπλοκαρισμένες από χώμα και φύλλα. Με αυτό τον οδηγό θα
μπορέσετε να αντιμετωπίσετε εύκολα τέτοια προβλήματα.

Βήμα 1ο
Αν η αποχέτευση είναι βουλωμένη δράστε το συντομότερο δυνατόν γιατί η κατάσταση
μπορεί εύκολα να επιδεινωθεί. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή προστασία για τα χέρια σας,
όπως πλαστικά γάντια.
Βήμα 2ο
Θα χρειαστείτε αποφρακτικές βέργες για να αντιμετωπίσετε το οποιοδήποτε
μπλοκάρισμα. Αν δεν έχετε το δικό σας σετ χρησιμοποιείστε
κλειδιά απόφραξης
για να αφαιρέσετε το κάλυμμα. Εισάγετε κάθε κλειδί σε κάθε άκρη, γυρίστε και
ανασηκώστε για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.
Βήμα 3ο
Εάν εργάζεστε σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε κάποια μ
ικροκάμερα
ώστε να επιθεωρήσετε το πρόβλημα.
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Βήμα 4ο
Για να καθαρίσετε φραγές που είναι κοντά χρησιμοποιήστε αποφρακτικές βέργες ,
πολλαπλά τμήματα μπορούν να συνενωθούν για φραγές που βρίσκονται μακρύτερα.
Όταν βιδώνετε τις βέργες βεβαιωθείτε ότι απομακρύνετε τα υλικά που έχουν εναποτεθεί
επάνω τους, αυτό να το κάνετε με τη φορά των δεικτών του ρολογιού, ώστε να αποφύγετε
να ξεβιδώσετε κατά λάθος τις βέργες.
Βήμα 5ο
Πιέστε τη βέργα στον αγωγό ωσότου φτάσετε στη φραγή. Σε αυτή τη φάση σπρώξτε τη
βέργα μέσα από αυτή ώστε να χαλαρώσετε τη βρωμιά και τα κατάλοιπα στο σωλήνα. Αυτό
μπορεί να απαιτεί λιγότερη ή περισσότερη δύναμη ανάλογα με το μέγεθος της φραγής.
Καθαρίστε με άφθονο νερό ώστε να απομακρυνθούν τα κατάλοιπα.
Βήμα 6ο
Πιο «περίεργοι» σωλήνες που έχουν γωνίες απαιτούν ειδικό σπιράλ . Εισάγετε την κεφαλή
του σπιράλ στην αποχέτευση και αρχίστε να ξετυλίγετε μέχρι να φτάσετε στη φραγή.
Συνεχίστε να πιέζετε μέχρι να τη διαπεράστε και να απομακρυνθούν τα κατάλοιπα.
Βήμα 7ο
Για ακόμη πιο σκληρές φραγές θα χρειαστείτε ένα βενζινοκίνητο αποφρακτικό με δέσμη
νερού
. Αυτό επιτρέπει τον καθαρισμό
μέχρι και 90 μέτρα μακριά, κάτι που αποτελεί την ιδανική λύση για τέτοιες περιπτώσεις.
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