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K
udret EKOTU⁄LA infla-
atta bir çok konuda hem
kullan›c›ya ,hem uygula-
y›c›ya, hem de binada
oturacak olan kiflilere

önemli avantajlar sunuyor. Öncelikle
Kompozit bir ürün olarak dizayn edi-
len bu tu¤la , XPS veya EPS yal›t›m
plaklar›n› içinde bar›nd›r›yor onlar›
yang›n dahil her tür d›fl ortam flart›n-
dan koruyarak zamanla bozulmalar›na
engel oluyor. Bu nedenle EKOLOJ‹K
ve ÇEVREC‹  bir yap›s› var. 
Yal›t›m plaklar› tu¤la içinde kald›¤›
için s›va vb. uygulamalar direkt tu¤la
üzerine yap›l›yor ve mantolama sis-
temlerinin uygulama hatalar›ndan kay-
naklanan zamanla bozulmalar›n› orta-
dan kald›r›yor. Mantolama sistemleri-
ne  göre çok daha EKONOM‹K  olan
EKOTU⁄LA , uygulayan kiflinin ya-
tay derzler için kullanaca¤› örgü harc›-
n›n d›flar›ya taflmadan uygulanabilme-
sine yard›mc› oluyor ve örgü harçlar›n-
dan normal tu¤lalara göre %70e varan
oranlarda ekonomi sa¤l›yor. Bu da en
önemli ekonomik özelliklerinden biri.
Kudret EKOTU⁄LA örümünde kulla-
n›lacak olan TS EN 998-2 (1000
kg/m3) “Hafif Örgü Harc›” da Kudret
Tu¤la n›n bir arge ürünü olan CLAY-
FIX “Hafif Örgü Harc›” ve Kudret

EKOTU⁄LA alan müflterilerine kulla-
nacaklar› kadar ücretsiz olarak verili-
yor. Harç maliyetlerini de ortadan kal-
d›ran bu uygulama sayesinde ürünün
EKONOM‹K özelli¤i bir kez daha ön
plana ç›k›yor. Ve tabi ›s› yal›t›m›na yö-
nelik at›lan tüm bu ad›mlar çevre emis-
yonlar›n› minimize etti¤i için EKO-
LOJ‹K ürün olma özelli¤ine de destek
oluyor.
Binalarda her zaman büyük bir sorun
olan KOLON K‹R‹fi YALITIMI prob-
lemlerini de çözen Kudret EKOTU⁄-
LA uygulamas› sayesinde Kolon ve
Kirifl yal›t›mlar› Kudret EKOTU⁄-
LA’n›n yal›t›m plaklar› ile yap›labili-
yor. Bu da ürünün di¤er ürünlere göre
daha ön plana ç›kmas›na ve uygulama
kolayl›¤› yaratmas›na neden oluyor.
Kudret EKOTU⁄LA n›n bir EKOLO-
J‹K özelli¤i de istendi¤i takdirde s›va-
s›z uygulanarak kullan›labilmesi. Bina
d›fl›nda veya istenirse içinde TU⁄LA
d›fl yüzey görüntüsü veren Kudret
EKOTU⁄LA dona ve neme dirençli k-
il yap›s›yla sadece derz dolgular› ya-
p›ld›ktan sonra dekoratif bir görüntü
veriyor ve s›vadan kazanc› ile EKO-
NOM‹K özellik de tafl›d›¤›n› bir kez
daha kan›tl›yor..

Kudret tu¤la’dan yepyeni
bir ürün – Kudret Ekotu¤la®

Ar-ge çal›flmalar›na aral›ks›z devam eden Kudret Tu¤la A.fi.
çevreci ve müflteri memnuniyeti odakl› çal›flmalar›yla sektöre
öncülük etmeye devam ediyor. 2010 y›l›nda piyasaya sürülen
bu yepyeni ürünlerini  önce ‹STANBUL daha sonra da ‹ZM‹R
YAPI FUARLARI’nda sektör temsilcilerinin be¤enisine sunan
firma yetkilisi Dr. Gökhan GÖRÇ‹Z , yeni ürünleri için dünya-
da bir ilki gerçeklefltirdiklerini belirterek , sonucunda hem
EKOLOJ‹K , hem EKONOM‹K  bir ürün ortaya ç›kard›klar›n›
ve ürünlerinin markas›n› da böyle flekillendirdiklerini  söyledi.


