Līdzeklis

“Biolar” Kurmis
(1 l šķidrums)

“Domol” Rohrfrei
( 1 l šķidrums)

“HG” novadcauruļu
tīrītājs
(1 l šķidrums)

“Kret”
(500 g granulas)

“Okey” Kurmis
(500 g granulas)

“Starwax” gels cauruļu attīrīšanai (1 l)

Ražotāju
dotais
rakstu
rojums

Satur sārmu – nātrija
hidroksīdu. Paredzēts kanalizācijas
cauruļu aizsērējumu
novēršanai.

Likvidē aizsprostojumus caurulēs, arī noturīgus aizsērējumus
un nosprostojumus,
šķīdina organiskās
vielas – matus, taukus, ziepju nogulas
un novērš nepatīkamas smakas. Der
visu veidu caurulēm.
Satur nātrija hidroksīdu. Nav nepieciešams izsmelt ūdeni,
līdzeklis pats nokļūst
līdz aizsērējuma
vietai.

Ātras iedarbības
kanalizācijas cauruļu
tīrīšanas līdzeklis
visu veidu caurulēm
(izņemot alumīnija
un cinka). Satur
nātrija hidroksīdu.
Līdzeklis ir smagāks
par ūdeni, tāpēc labi
nogrimst un kopā
ar ūdeni nokļūst līdz
aizsērējumam.

Granulas ar alumīnija
katalizatoru ķīmiskai
cauruļvadu, sifonu,
kanalizācijas instalācijas aizsērējumu likvidēšanai. Satur 30%
nātrija hidroksīda.

Granulas aizsērējumu novēršanai kanalizācijas caurulēs,
kuru sastāvā ir nātrija hidroksīds. Nav
norādīts, kāda veida
caurulēm var lietot.
Izšķīdina taukvielas,
organiskos nosēdumus: matus, ziepes,
novērš nepatīkamu
smaku.

Kaustiskās sodas gels cauruļu
attīrīšanai, satur
nātrija hidroksīdu.
Atbloķē aizsērējušas
caurules un sifonus,
izšķīdinot organiskās
vielas, sārņus, taukus, matus. Iznīcina
smakas. Visu veidu
caurulēm.

Lietošana

200 ml līdzekļa
ielej kanalizācijas
notekcaurulē un pēc
2–3 stundām noskalo
ar lielu ūdens daudzumu.

Līdz 500 ml līdzekļa
lēnām ielej notekā,
ļauj iedarboties
30 minūtes un tad
noskalo ar lielu daudzumu silta (bet ne
vāroša!) ūdens.

300 ml līdzekļa ielej
notekcaurulē un pēc
30 minūtēm noskalo
ar ūdeni.

Notekā ieber divas
ēdamkarotes
(40–50 g) līdzekļa,
uzlej aptuveni
puslitru silta ūdens
un ļauj 15 minūtes
iedarboties.

Notekā ieber 25–50 g
līdzekļa, ielej glāzi
ūdens un patur 1 vai
2 stundas vai atstāj
uz visu nakti. Noskalo ar lielu ūdens
daudzumu.

0,5 l līdzekļa
ielej caurulē,
ļauj 30 minūtes
iedarboties un
noskalo.

Duša un
izlietne
(minimāla
caurtece)

Ielejot 200 ml līdzekļa un pēc 3 stundām
noskalojot ar spaini
ūdens, caurtece
atjaunojās.

Jau 300 ml līdzekļa
pēc pusstundas
atjaunoja caurteci.

Rīkojoties, kā norādīts, pēc pusstundas
caurtece bija pilnībā
atjaunojusies.

Pāris ēdamkarošu šā
līdzekļa un nedaudz
silta ūdens aizsprostojumu likvidēja
zibenīgi (15 minūtēs).

Pietika ar divām
stundām un divām
ēdamkarotēm šo
granulu, lai caurtece
atjaunotos.

Pēc pusstundas
pilnībā atbrīvoja
izlietni no neliela
aizsērējuma.

Duša un
izlietne
(caurteces
nav)

Ielejot norādīto devu
līdzekļa, pēc 3 stundām rezultāta nebija.
Ielejot līdzekli atkārtoti un atstājot uz
visu nakti, caurtece
uzlabojās, bet pilnībā
neatjaunojās.

Ielejot 250 ml
līdzekļa un atstājot
to iedarboties uz
pusstundu, kā to
norādījis ražotājs,
caurtece neatjaunojās. Atstājot līdzekli
uz nakti, caurtece
uzlabojās, bet pilnībā
neatjaunojās.

Ražotājs norādījis, ka
stipru aizsērējumu
var likvidēt, pielejot
izlietni vai dušas vannu ar ūdeni, ielejot
līdzekli un atstājot to
uz nakti. Tā arī notika – caurtece pilnībā
atjaunojās.

Ieberot līdzekli
stāvošā ūdenī, uzreiz
varēja pamanīt
reakciju – izdalījās
baltas putas, bet pēc
ražotāja solītajām
15 minūtēm caurtece
neatjaunojās.
Atkārtojot procedūru, rezultāti bija
labāki, bet ne pilnīgi
apmierinoši.

Ieberot divas ēdamkarotes šā līdzekļa
un paturot 2 stundas,
caurteci atjaunot
neizdevās. Atkārtojot
procedūru un atstājot līdzekli uz nakti,
caurtece atjaunojās
par kādiem 80%.

Ielejot 0,5 l līdzekļa,
varēja ļoti just hlora
un vēl kāda ķīmiska
reaģenta smaku
(alerģiskam cilvēkam
tas izraisīja klepu),
bet aizdambējums
iztīrījās.

Tualetes
kanalizāci
ja (ielaists
aizdam
bējums)

Ielejot 500 ml
līdzekļa un ļaujot
tam 3 stundas
iedarboties, caurtece
neatjaunojās. Arī
atstājot līdzekli uz
nakti, neizdevās
sasniegt vēlamo
rezultātu.

Ielejot 500 ml
līdzekļa un ļaujot
tam iedarboties
30 minūtes, caurtece
neatjaunojās.
Vēlamo rezultātu
neizdevās sasniegt,
arī atstājot līdzekli uz
nakti.

Ielejot 300 ml līdzekļa un pēc pusstundas
noskalojot ar ūdeni,
caurtece mazliet
uzlabojās. Atstājot
šo līdzekli uz nakti, tā
atjaunojās (aptuveni
par 90%).

Ieberot tualetes
podā šo līdzekli, bija
vērojama strauja
reakcija (daļu
aizdambējuma pat
izspieda uz augšu
klozetpodā). Diemžēl
normālu caurteci ar
šo līdzekli atjaunot
neizdevās (uzlabojums nebija lielāks
par aptuveni 10%).

Ieberot šīs granulas, reakcija nebija
tik izteikta kā ar
“Kret” granulām, tā
turpinājās vairākas
dienas. Taču caurtece uzlabojās tikai
mazliet (par kādiem
10–15%).

Līdzeklis tika atstāts
uz nakti, jo aizdambējums bija ļoti
stiprs. Tas samazinājās par kādiem 80%.
Gels ir ļoti biezs,
tāpēc tualetes podā
tas nenoskalojās
pilnībā. Reakcija bija
manāma vēl vairākas
dienas.

Secinājumi

Labi noder profilaksei un nelielu aizsērējumu likvidēšanai.

Ja aizsērējums nav
liels, ātri atjauno
caurteci, bet ir
grūti izlauzties
cauri nopietnākiem
aizdambējumiem.

Tiek galā gan ar vāju,
gan stipru izlietnes
un vannas aizdambējumu. Tualeti
iztīra labi (konkrētajā situācijā – divos
piegājienos).

Ātrs veids, kā likvidēt
nelielu aizdambējumu. Lielāka
aizsprostojuma
novēršanai nepieciešamas atkārtotas
procedūras. Tualetes
aizsērējumupieveikt
neizdevās.

Attīra nelielus
aizsērējumus, stipru
aizsprostojumu
pilnīgai iztīrīšanai
pietrūkst jaudas.

Likvidē arī stipru
aizsērējumu, bet
izdala spēcīgu
smaku, tāpēc nevar
lietot alerģiski
cilvēki.

Cena, eiro
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