
 

 ביובית לעסקים

ביובית היא דבר מאד חשוב שנועד לתקן את מערכת הביוב וזה דבר מאד 

יותר מכיוון שמקום כזה הוא חשוב בבתים אך בעסקים זה דבר חשוב בהרבה 

מכניס כסף וכל יום שבו מערכת הביוב לא פועלת לא ניתן לעבוד וכך מקום ש

 בעל העסק בעצם מפסיד כסף.

במים ובמערכות הביוב בצורה מאד שכיחה במהלך כל היום עסקים משתמשים 

 ובהרבה יותר מבית רגיל.

עסקים ומפעלים רבים לרוב מחזיקים בבור שומנים וזה בור שאליו מגיע כל 

לכלוך השומן בכדי לא לשפוך אותו למערכת הביוב ואז לגרום לסתימתה אך 

 ו בכל כמה זמן.בור השומנים הוא דבר שיש לתחזק אותו, לרקון ולנקות אות

כאשר נדרשת ביובית חשוב לפנות לבעל מקצוע מנוסה ומקצועי במיוחד בייחוד 

עם  התקלה היא בעסק ולא בבית מכיוון שללא תקינות של מערכת הביוב 

העסק לא יכולה לעבוד בצורה תקינה ולכן חשוב שהביובית תגיע אל העסק 

 ומקצועית.ור את הבעיה בצורה נכונה תבזמן קצר ככל האפשר ותפ

, ישנה הביובית הסטנדרטית המוכרת, ביובית ביוביתישנם כל מיני סוגים של 

גדולה בכדי שהיא תוכל לשאוב כמות גדולה יותר של מים, ביובית נמוכה מן 

הגבלת גובה וכמובן  םהרגיל בכדי שתוכל להיכנס ולהגיע למקומות נמוכים ע

 כנס למקומות קטנים וצרים.ביובית קטנה וצרה מן הרגיל בכדי שהיא תוכל להי

בעל מקצוע המחזיק ביובית בכל רחבי הארץ אך בייחוד במרכז חייב להיות 

אדם מנוסה ומקצועי, אמין ואיכותי שיטפל בתקלה בצורה נכונה מכיוון שחובבן 

יכול לא רק שלא לפתור את התקלה או הבעיה אלה גם לגרום נזק למערכת 

יותר זמן  ייקחף ולתקן את התקלה הביוב ובסופו של דבר תשלמו יותר כס

 ולבסוף תפסידו גם זמן וגם כסף.

מכיוון שיש לערוך מחקר מקיף  חשוב לא לבחור בכל בעל מקצוע לביובית

ולבחור באדם בעל הניסיון הרב ביותר הרי ניסיון מביא עמו ידע ובמיוחד בתחום 

מקצועיים  שכזה ובנוסף ישנם טווחי מחירים מאד זולים ונוחים של בעלי מקצוע

ואיכותיים ולכן חשוב לבדוק היטב ולערוך סקר שוק נרחב לפני שבוחרים בבעל 

 מקצוע המספק שירותי ביובית.

 

 תקלות ובעיות במערכת הביוב

בעיות במערכת הביוב זה דבר מאד שכיח בייחוד בחורף בתקופות  - ביובית

הגשומות שאז המערכת מוצפת מים ולכלוך מפתחי הניקוז כמו עלים וכדומה 

 והמערכת נחסמת ומוצפת לגמרי ועוד שלל בעיות, סתימות והצפות.

https://biuvit4u.co.il/
https://www.ביובית.net/


מערכות הביוב שהסיכוי שלהם להביא ליותר תקלות אלו לרוב מערכות הביוב 

הישנות בבניינים הישנים שכל המערכת כבר ישנה ועייפה וקשה לה לתפקד 

 ולעמוד בלחצים.

שמערכת  חשוב לשים לב למצב של מערכת הביוב ולתחזק אותה בהתאם זה

הביוב היא לא נדבר הנראה לעין זה לא אומר שיש להזניח אותה ממש לא 

 ואפילו מאד חשוב לטפל בה.

מערכות הביוב היא מערכת של צינורות שונים במבנים שונים המובילים את 

הלכלוך ופוסלת המים על מערכות ראשית של המדינה ומשם לאתרים מיוחדים 

 למי שפכים.

מאד חשוב וללא שימוש במים בבית החיים  מערכת הביוב היא דבר - ביובית

שלנו יהיו בלתי אפשריים ולכן חשוב מאד לשמור על מערכת הביוב ולא לזרוק 

לתוכה דברים שלא כצורך ובייחוד לא מגבונים שהם נחשבים כיום לאויב הגדול 

 ביותר של מערכת הביוב.

ו רוב הבעיות והתקלות במערכת הביוב אלו בעיות שבהם נוצר סתימות א

 הצפות למיניהן.

כאשר מערכת הביוב נסתמת אי אפשר להשתמש בה ובנוסף פסולת הביוב 

 עולה לפני הקרקע וזה כול להיות מצב מה לא ננעים שישולב בריח לא נעים.

צנרת ישנה ממתכת שפועלת במבנה מסוים כבר עשרות שנים היא צנרת 

פשוט לתקן שחוקה ועייפה ולרוב תצטרכו להחליף אותה או חלק ממנה או 

 אותה אולי זה מצב לא פשוט שיעלה לא מעט כסף אך זה הכרחי.

שורשי צמחים הם אויב משמעותי למערכת הביוב ומה שבעצם קורה זה 

ששורשי העצים מחפשים מקור מים וחודרים לתוך צנרת הביוב, משחיתים 

אותה וסותמים אותה ולכן יש לחתוך אותה, לתקן את האזור ולפזר חומר דוחה 

 רשים על מערכת הביוב.שו

שומן ופסולת כן יכולים לפגוע במערכת הביוב שהיא מערכת שללא  - ביובית

ספק לא מיועדת להעביר שומן, שמן ופסולת שזורקים לפח ושמן יכול להצטבר 

ועם הזמן לסתום את מערכת הביוב לגמרי, מקרים כאלה לרוב יקרו במסעדות 

 וכדומה.
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