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قصة أقتبست من صفحات اإلنترنت :
قال الحرفي  :إن بعض األشخاص يلقون حرفيا بكل
شئ في المرحاض  ,سواء كان هذا لحفظ أو توفير في
القمامة أو كسال منهم إللقاء القمامة في مكانها بعد ذلك
.
ذات مرة ذهبت لتصليح إنسداد قد شمل طابقين  ,و كان
السبب أنهم ألقوا بعلب صفيح المستخدمة في حفظ
األطعمة داخل المرحاض!!! .

...لألسف يتم إنفاق الكثير من المال إلزالة
اإلنسدادات لدى المستأجرين  ,لذا لزم
التنويه .

 -1أسباب اإلنسداد :
 -1المطبخ  :الدهون و بقايا الطعام حتى و إن كانت صغيرة  ,و عدم اإلستخدام الكافي للماء الساخن و
المنظفات .
 -2الحمام  :الشعر المتساقط  ,الوبر  ,الصابون  ,الجير  ,اإلكسسورارت الصغيرة التى تفقد دون قصد.
 -3المرحاض  :الكثير من ورق التواليت  ,الفوط الصحية  ,الحفاضات  ,الورق  ,اى نفايات.

أنابيب المياة ليست سوى للمياة فقط !
فهى ليست مكان مناسب للتخلص من النفايات ( دهون  ,بقايا طعام  ,شعر )  .قطر األنابيب
صغير و يمكن للشوائب أن تعلق بسهولة خاصة عند اإلنحناءات .

 -2الوقاية  /منع اإلنسداد:
في المطبخ :
 -1إزالة أى بقايا خشنة للطعام من الحوض  ,كبقايا الخضروات  ,و البقايا الصحون بعد األكل  ,و حجزها بالمصفاة
إللقائها في القمامة.
 -2بعد غسل الصحون  ,إستخدام ماء ساخن مع المنظفات لتنظيف الحوض نفسه .
 -3مسح دهون المقالة بمناديل المطبخ و إلقائها في القمامة و ليس الحوض .

الغسيل البارد
كان مستأجر يريد توفير طاقة تسخين المياة المستخدمة في الغسيل  ,يستخدم فقط المياة الباردة  ,مما تسبب في تراكم الدهون و بقايا
الطعام و إنسداد األنابيب لديه .
مما دعا محكمة إيبنبورن  ,على إصدار حكم بأن أى ممارسات من المستأجر فيها توفير للمال أو الطاقة على حساب سالمة أو
نظافة المكان المؤجر تعد ممارسات مخالفة  ,تستوجب دفع غرامة أو السجن .

فى الحمام :
 -1إستخدام مصفاة الشعر في الحمامات و تنظيفها و رمى ما أبقته في القمامة .

للوقاية :
سكب كمية من الماء الحار في البالوعة مرة واحدة في الشهر على األقل
)نبدأ بماء بارد و نزيد درجة حرارته بالتدريج (

إضافة منظف و خلطه بالماء جيدا .
و سكب الخليط المنظف في بالوعة الحوض بغزارة و بسرعة .

 -3عالج اإلنسداد :
 -1إستخدام الشفاط :
تعد الشفاط من األدوات السهلة و السريعة لحل مشاكل اإلنسداد لبالعات األحواض و المرحاض .
و لكن قبل إستخدام الشفاط حاول سكب قارورة ماء ساخن مع مسحوق غسيل الصحون اليدوى في البالوعة
 ,سيسهل عمله .
و إذا كان حوض ثنائي أو تريد تسليك أنبوب مرتبط ببالوعتين او حوضين أ ,لبالوعة الحوض مصرف
علوى آخر  ,يجب سد األخري بقطعة قماش مبلوبة .و من ثم محاولة تغطية فتحة البالوعة المسدودة بكامل
كوب الشفاط و الضغط على مقبضه الخشبي للداخل و سريعا شده للخارج  ,تكرر تلك العملية عدة مرات .

 -2زجاجة بالستيكية :
يمكننا أيضا إستخدام زجاجة بالستيكية فارغة سعة  1لتر على األقل قابلة للضغط ,
تأكد أنها تغطى فتحة البالوعة و يمكنك إحكام غلق أى منفذ للبالوعة آخر بسد
الفراغ بقطعة قماش مبلولة  .اآلن إمأل الزجاجة بالماء الحارو ضعها على البالوعة
المسدودة  ,و إضغط ألسفل بشدة ليندفع الماء الحار بغزارة و بقوة كرر العملية
عدة مرات  .هذا من شأنه إزالة اإلنسداد و تنظيف البالوعة أيضا .

 -3إستخدام الخل و بودرة الخبز :
ضع في البالوعة  4مالعق كبيرة بودرة الخبز ثم أسكب عليهم
نصف كوب من الخل  ,سيبدأ الخليط في التفاعل و ربما تري
فقاعات أو بعض األصوات  ,و هذا معناه أن اإلنسداد يزول ,
أسكب ماء ساخن بعد ذلك  5 ,لترات على األقل .

هناك نصائح أخرى على اإلنترنت إلستخدام المنتوس او حلوى النعناع مع الكوال و لكنها قد تولد
ضغطا عاليا قد يعرضك للخطر أو يتلف األنابيب  ,لذا الرجاء عدم تطبيق تلك النصيحة .

 -4منظفات األنابيب :
سواء كانت حبيبات أو سائل  ,فهى قد تتفاعل مع الماء و يمكنها إزالة العوالق و العقبات .
تحذير  :اإلستخدام الخاطئ أو الزائد قد يؤدى إلي إلحاق الضرر بأنابيب الصرف ,
لذا يرجى قراءة التعليمات بعناية .
هموما فإنه يفضل دائما إستخدام الطرق التقليدية أوال قبل اللجوء إلي المنظفات الكيماوية .

إذا واجهتم أى مشكلة و لم تستطيعوا حلها بتلك الطرق  ,الرجاء اإلتصال بنا على هاتف :
0511-30419-15.
الرجاء عدم محاولة فك أو تركيب أى شئ دون الرجوع لنا أوال و إال خسرتم عقد الضمان ,
إتصلوا بنا و سنرسل لكم المختص .

