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Toilet Mampet Sebab Pembalut? Ini Dia Cara Mudah Menuntaskannya
Sampah pembalut dapat membikin lubang WC jadi mampet. Apa keadaan seperti ini kerap kali Anda
rasakan? Kemudian, bagaimana metode menyiasati kloset tersumbat pengaruh sampah pembalut sekali
gunakan? Cek bermacam informasi mengenai jasa sedot wc blitar.
Supaya kamu tidak terus-terusan resah memikirkan toilet mampet, ikuti tips simpel yang dapat Anda coba di
rumah!
- Pastikan eksistensi sampah pembalut. Periksa ketinggian air, seandainya melebihi batas normal, dipastikan
pembalut masih memenuhi kloset
- Seandainya keberadaannya masih dekat, tarik sampah pembalut keluar menerapkan plunger cap
(penyedot kloset)
- Sekiranya pembalut telah terlalu dalam, Anda bisa coba mensupport sampah pembalut yang menghalangi
WC sampai jatuh ke dalam septic tank
Sekiranya ketiga sistem di atas belum sukses mengeluarkan sampah pembalut dari lubang kloset, kamu
dapat megantisipasinya dengan cara berikut.
Pertama, memakai cairan enzim
Siapkan cairan enzim yang bermanfaat untuk menghancurkan bahan sampah (biasanya bisa dibeli di kios
bangunan atau kios penjual pipa). Enzim ini lazimnya diaplikasikan untuk menguraikan sampah dalam septic
tank.
Kedua, mengaplikasikan campuran baking soda dengan cuka
- Tuang satu kotak baking soda ke dalam kloset
- Lalu tuang 1 botol cuka (berukuran medium) secara pelan ke dalam kloset
- Bila cuka menguap dan berbusa, hentikan progres pembersihan selama sementara
- Apabila semua cuka sudah selesai dituangkan, diamkan selama beberapa menit
- Tuang 3-4 liter air panas ke dalam kloset
- Diamkan selama semalam
- Ulangi sekiranya perlu
Perkara toilet mampet memang menjadi problem paling menjengkelkan serta juga membingungkan. Supaya
kasus kloset tersumbat karena pembalut tak perlu Anda alami, mulai kini Anda dapat beralih menggunakan
pembalut kain cuci ulang. Selain tak perlu repot memikirkan kemana sepatutnya membuang tumpukan
sampah pembalut bekas pakai, kamu juga dapat lebih hemat karena pembalut kain cuci ulang dapat
digunakan hingga 36 kali pengaplikasian (kurang lebih sekitar 2 tahun).
Nah, kini kamu tak perlu kuatir lagi WC tersumbat sebab pembalut.

