MAJD, HA FAGY?
FELKÉSZÜLÉS A TÉLI
FAGYVESZÉLYRE

INFORMÁCIÓ

CSEPPEK

GONDOSKODJON RÓLA IDŐBEN!
Jelentős kiadásoktól kímélheti meg pénztárcáját, ha időben
felkészül a téli fagyveszélyre!
A téli időszakban a fagy jelenti a legnagyobb veszélyt a vízvezetékekre és a vízórákra. A nem megfelelően téliesített hálózatokban gyakoriak a csőtörések, vízelfolyások. Az ebből eredő
károk kijavítása jelentős költségekkel járhat.
Előzze meg a kellemetlenséget, és a szórólapban olvasható
tippek megfogadásával készítse fel kültéri vezetékeit, kerti
csapjait a zord időjárásra!

MIT TEHETÜNK A FAGYKÁROK
MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN?
A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos!
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A kerti vízóraakna törött vagy hiányzó fedlapját pótoljuk,
sőt a nagy hidegben külön szigetelésről is gondoskodjunk.
A vízmérőt akár pléddel, hungarocellel vagy más hőszigetelő
anyaggal is letakarhatjuk, de még a kartondoboz darabok
is megfelelőek erre a célra.
Rendszeresen ellenőrizzük, hogy nincs-e víz az aknában,
valamint figyeljünk arra is, hogy a vízóraakna fedele mindig
lehajtott állapotban legyen.
A pincékben lévő vízmérők védelme érdekében ellenőrizzük
a pinceablakok épségét, és ha a vízmérő, illetve a csövek
a külső talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak,
hőszigetelésükről külön is gondoskodjunk.
Szigeteljük – vagy ennek hiányában – időben víztelenítsük
a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt
vízvezetékeket.

GONDOLNUNK KELL A VÍZCSÖVEK VÉDELMÉRE IS!
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•

Az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények esetében
győződjünk meg a helyiség nyílászáróinak épségéről.
Nagy hidegben – különösen a tűzfalakban futó vezetékek
esetében – még fűtésre is szükség lehet annak érdekében,
hogy a csövekben lévő víz ne fagyjon be.
Ha a helyiség nagyon hideg, vagy ha a vezetékek beépítetlen
tűzfalban vannak és nincs módunk fűtésre, hagyjuk picit
csöpögni a csapot, így nem – vagy csak sokkal nehezebben
– tud megfagyni a víz a vezetékben.

TÉLEN NEM LAKOTT ÉPÜLETEKNÉL
LEGBIZTOSABB MÓDSZER A VÍZTELENÍTÉS!
•

•

Először nyissuk meg a kerti csapot, majd ezután zárjuk el
a téli elzárót. A vezetékben lévő víz ilyenkor az ürítő szelepen
keresztül távozik és elszivárog a talajba, így a felszínen
húzódó vezetékszakasz is vízmentes lesz, és tavaszig
biztosan nem okozhat gondot a fagy.
Ha későn látunk hozzá a víztelenítéshez, és a befagyott víz
miatt nem tudjuk az elzárócsapot elfordítani, meleg vízzel,
óvatosan felolvaszthatjuk a benne lévő jeget, majd ezt
követően elvégezhetjük a víztelenítést.

Fokozott elővigyázatossággal elkerülhetjük a bosszúságot
és az anyagi károkat!

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ÜGYFÉLSZOLGÁLATAI
Budapesti és Pest megyei ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségeit
megtalálja a www.vizmuvek.hu/irodaink oldalon!
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