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1. Казанче: често срещани проблеми

Поправка на казанче за
тоалетна

Повърхностно монтираните казанчета обикновено се
състоят от само няколко сравнително прости компоненти.
Въпреки това с течение на времето те се износват от
замърсяване и отлагания, стават неизползваеми или твърди.
Засегнати могат да бъдат гумени уплътнения, кранове и
вентили, меки връзки и всички движещи се механични
части като поплавъка.
Най-честите проблеми при казанчетата са течовете,
които се разпознават по постоянния поток на водата
в тоалетната, казанче на механизма на движение и
непълно казанче. Ако решите да търсите причините,
трябва първо да прекъснете водоснабдяването. След
това повдигнете капака на казанчето. Често той е прихванат
здраво към казанчето, но може да се отстрани с малко
сила. Откачете палеца, за да можете да издърпате
пълнещия механизъм. След като водата се оттече, можете
да инспектирате всички елементи. Ако е необходимо,
използвайте фенерче.

„потопените“ глави могат да се затварят с кит или да се
използват декоративни винтове, които разкрасяват
работния елемент. Лещовидната глава също е декоративен
елемент, който се използва при шарнири или цокли, често
при месингови елементи
или
в полиран
вид.
4. Почистване
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