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Imagem1- Desentupimento de banheira e sanita

Conceito básico

O desentupimento é um sistema utilizado para desobstruir canos 
e/ou  aparelhos  hidráulicos  com a  ajuda  de  vários  utensílios  ou 
produtos.
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Imagem2- Desentupimento de lavatório

Aplicabilidade

O  desentupimento  pode  ser  aplicado  em  canos  ou  sistemas 
hidráulicos. 
Pode ser por isso feito em: casas de banho (lavatórios, banheiras e 
bidés), cozinhas, piscinas, etc.
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Imagem3- Desentupidor de canos 

Conselhos práticos
(como desentupir canos)

Canos  entupidos  são  sempre  situações  desagradáveis.  Dar-lhe-
emos algumas dicas para a desobstrução. Tente ao máximo não 
utilizar  produtos  químicos,  pois  estes  prejudicam  gravemente  o 
ambiente,  existem  várias  formas  ecológicas  para  o  fazer  sem 
prejudicar a saúde do ambiente.

• Pelo menos uma vez por semana, deite uma panela de água a 
ferver  em  todos  os  canos  da  casa.  Isto  pode  prevenir  a 
acumulação de gorduras;

• Particularmente na cozinha, quando os canos não estiverem 
cheios de água, deite um pouco de detergente da loiça e de 
seguida água a ferver. Isto porque os canos da cozinha têm 
tendência a serem mais gordorosos;

• Pode também optar por deitar duas colheres de fermento em 
pó no ralo e de seguida água a ferver, vai causar um efeito 
evervescente o que libertará o que estiver a entupir do cano;

• Opte  pelos  aparelhos  desentupidores,  libertam o  cano  sem 
poluir a água;

Caso o problema continue a persistir contacte um profissional da 
área. Pode encontrá-lo aqui, no Portal da Constução.
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O PORTAL DA CONSTRUÇÃO é um portal agregador de
conteúdos relacionados com as áreas

de construção civil, arquitectura e engenharia civil.

O PORTAL DA CONSTRUÇÃO disponibiliza, entre os seus
conteúdos, um Directório de Empresas do ramo, com o intuíto
de proporcionar aos seus utilizadores um fácil e rápido acesso

a contactos relevantes do sector.

O PORTAL DA CONSTRUÇÃO propõe-se a ser uma indispensável
ferramenta on-line de apoio ao utilizador.
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