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Merhaba
Yap› Fuar›’nda tekrar birlikteyiz.
Her zaman oldu¤u gibi bu y›l da bir
yandan ürün ve hizmetlerimizi
gelifltirirken, bir yandan da sektörün
ihtiyaçlar›n› tespit etmek ve do¤ru
ürünleri gelifltirebilmek için çal›flt›k.
Geçti¤imiz aylarda likit yal›t›m
ürünleriyle ilgili olarak yapt›¤›m›z bir
araflt›rman›n baz› sonuçlar›n› da bu
çerçevede sizlerle paylaflmak istedik.
‹ç sayfalar›m›zdaki araflt›rma
sonuçlar›n› ilgiyle okuyaca¤›n›z›

Su yal›t›m›nda ilk
tercih likit ürünler
Emülderz Ray ‹stanbul
Hafif Rayl› Sisteminde

umuyoruz. Sizin de görece¤iniz gibi
su yal›t›m› sektöründeki üretici
firmalar›n son dönemde likit ürünlere
a¤›rl›k vermeleri, uygulamac›lar›n bu
yöndeki tercihleriyle bire bir paralellik
gösteriyor.
Türkiye’de likit yal›t›m›n öncüsü olan
Emülzer, önümüzdeki dönemde de
yeni ürün ve hizmetlerle hep yan›n›zda
olacak. Bizi izlemeye devam edin...
Özcan Özman
Genel Müdür
bilgi@emulzer.com.tr

Web sitemiz yenilendi
Su yal›t›m› konusuyla ilgilenen herkesin
s›kça u¤rad›¤› adreslerden biri olan
www.emulzer.com.tr adresindeki Emülzer
web sitesi yenilendi. Baz› küçük
de¤iflikliklerle daha kullan›fll› hale gelen
site üzerinden su yal›t›m› ve Emülzer
ürünleriyle ilgili son derece detayl› bilgilere
ulafl›labiliyor. Sitenin “Uygulamalar”
bölümünde, bafll›klara ayr›lm›fl su yal›t›m›
uygulamalar›yla ilgili detayl› çözüm önerileri
ve kullan›lacak ürünler yer al›rken, “Ürünler”
bölümünde “Bitümlü ürünler”, “Renkli ve
fieffaf Ürünler”, “Harc Katk›lar›” gibi
bafll›klar alt›nda gruplanan ürünlerin ayr›nt›l›
özelliklerine ulafl›labiliyor. Sitenin
“Download” linkinden de güncel fiyat
listesiyle birlikte her ürün için teknik
uygulama k›lavuzlar› “Teknik Bülten” bafll›¤›
alt›ndan indirilebiliyor.

Kültür Üniversitesi'nde
su yal›t›m semineri
Emülzer Sat›fl Müdür Yard›mc›s› ‹nflaat
Mühendisi Mete Cem fiahan, ‹stanbul
Kültür Üniversitesi ‹nflaat Mühendisli¤i
Fakültesi 2.s›n›f ö¤rencilerine temellerde
su yal›t›m› konusunda e¤itim verdi.
Su yal›t›m› konusunda ürünler ve
uygulamalar›n görsel destekli olarak
aktar›ld›¤› e¤itim kesintisiz 2 saat sürdü.
Su yal›t›m› konusunda temelden çat›ya
kadar ürünlerin, de¤iflik uygulamalarda
ürün seçimlerinin ve uygulama detaylar›n›n
aktar›ld›¤› e¤itim seminerleri, kat›l›mc›lardan
gelen sorular›n da tart›fl›ld›¤› bir workshop
niteli¤i tafl›yor. Önümüzdeki dönemde özel
konularla da zenginlefltirilecek olan Emülzer
Su Yal›t›m› Seminerlerine kat›lmak veya
yerinde seminer talep etmek için
0212.537 98 08 No'lu telefondan Mete
Cem fiahan'la ba¤lant› kurabilirsiniz.

Su yal›t›m›nda ilk
Yap› Endüstri Merkezi’nin yapi.com.tr portal›ndan fiubat ay› sonunda
su yal›t›m› ürünleriyle ilgili olarak gerçeklefltirilen anket sonuçlar›na
göre yal›t›m uygulamac›lar›n›n büyük bölümü su yal›t›m›nda likit
yal›t›m ürünlerini tercih ederken ilk akla gelen markalar aras›nda
Emülzer ilk üç aras›nda yer al›yor...

Yap› Endüstri Merkezi’nin yönetiminde
yap› sektörü içindeki en büyük iletiflim
ortamlar›ndan biri olan yapi.com.tr
portal› üzerinden gerçeklefltirilen su
yal›t›m› konulu online anketin
sonuçlar›na göre su yal›t›m› alan›nda
çal›flan uygulamac›lar›n büyük bölümü
likit yal›t›m ürünlerini tercih ediyor.
‹çeri¤i Emülzer taraf›ndan oluflturulan
ve 23 fiubat 2006’da tamamlanan
online ankete kat›lanlara yöneltilen,
su yal›t›m› konusunda tercih edilecek
markalar s›ralamas›nda ise Emülzer
ilk üç aras›nda yer ald›.
Anketi yan›tlayan 248 kiflinin üçte
ikilik bölümü mimar ve inflaat
mühendislerinden olufluyor. ‹fl alan›na
göre a¤›rl›k s›ralamas›yla müteahhitlik
firmalar›, su yal›t›m› uygulamac›lar›,
mimarl›k bürolar›, mühendislik bürolar›,
yat›r›mc›lar ve teknik müdürlerden
oluflan anket kat›l›mc›lar›n›n büyük
bölümü, su yal›t›m› uygulamalar›nda
likit ürünleri tercih ediyor.
Likit yal›t›m ürünlerinin kolay
uygulanan, düflük maliyetli ve verimli
ürünler oldu¤unu düflünenlerin oran›
yüzde 66’ya ulafl›rken tersi görüflte
olanlar›n oran› yüzde 34’te kal›yor.
Kolay uygulanan
düflük maliyetli ve
verimli
ürünlerdir
% 66.00

% 34.00
Kolay
uygulanan
düflük maliyetli
fakat verimsiz
ürünlerdir

Likit yal›t›m ürünleri konusunda
en çok tercih edilen markalar
YKS-Degussa
% 17.00

S‹KA
% 19.00

EMÜLZER
% 15.00

Di¤er
% 25.00

Deitermann
% 6.00

Betek
% 2.00

Yalteks
% 5.00
Henkel
% 3.00

Köster
% 2.00
BTM
% 3.00

Weber Markem
% 3.00

Benzer biçimde anket kat›l›mc›lar›n›n
yüzde 64’lük bölümü likit ürünlerin
“eksiz ve kesintisiz izolasyon için ideal
ürünler” oldu¤unu düflünürken yüzde
36’s› likit ürünlerin çabuk y›prand›¤›n›
ve dayan›ks›z oldu¤unu düflünüyor.
Eksiz ve kesintisiz
su izolasyonu
için ideal
ürünlerdir
% 64.00

% 36.00
Çabuk
y›pranan
dayan›ks›z
ürünlerdir

Likit yal›t›m ürünlerinin UV dayan›m›
konusundaki bilinç de oldukça yüksek
düzeyde bulunuyor. Likit ürünlerin
binalar›n günefl gören bölümlerinde
rahatl›kla kullan›labilece¤ini
düflünenlerin oran› yüzde 66’ya

UV dayan›ml› olan likit
ürünler günefl gören
yerlerde
rahatl›kla
kullan›labilir
% 66.00

% 34.00
Günefl
gören
yerlerde
likit ürün
kullan›lamaz

tercih likit ürünler

ulafl›rken UV dayan›ml› likit ürünlerle
henüz tan›flmam›fl olanlar yüzde 34
düzeyinde bulunuyor.
Likit ürünler konusundaki as›l çarp›c›
sonuç ise bu ürünlerin sürekli gelifltirilen
ve teknolojisi yenilenen su yal›t›m
ürünleri olarak tan›nmas› konusunda
ortaya ç›k›yor. Anket kat›l›mc›lar›n›
oluflturan su yal›t›m› uygulamac›lar›,
mimarlar, mühendisler ve
müteahhitlerin yüzde 83’ü likit yal›t›m
ürünlerinin “sürekli gelifltirilen ve
yenilenen” ürünler oldu¤unu
düflünüyor. Likit ürünlerin “modas›
geçmifl ürünler” oldu¤unu düflünenlerin
oran› ise yaln›zca yüzde 17 düzeyinde
kal›yor.
Sürekli gelifltirilen ve
yenilenen su yal›t›m›
ürünleridir
% 17.00

% 83.00

Modas›
geçmifl
su yal›t›m›
ürünleridir

Emülzer ve yapi.com.tr iflbirli¤iyle
düzenlenen ankette ortaya ç›kan
sonuçlar, son dönemde su yal›t›m›
alan›nda likit yal›t›m ürünlerinin giderek
daha fazla ilgi görmesi ve bu konuda
her gün daha fazla say›da ürünün
piyasaya arz edilmesi durumunu da
teyit eder nitelikte.
Geçti¤imiz günlerde Yal›t›m Dergisi
taraf›ndan düzenlenen ve Emülzer’in
de bitümlü pah band› ile aday
oldu¤u “Yal›t›m Sektörü Baflar›
Ödülleri” için “Y›l›n Su Yal›t›m› Ürünü”
kategorisinde aday olan ürünlerin
büyük bölümünün likit ürünler
olmas› da son dönemlerde likit ürünlere
duyulan ilginin bir yans›mas›.
Adaylar aras›nda bulunan ve 2005
y›l›nda piyasaya sürülen bitüm ve
poliüretan esasl› ürünlerin tümünün
y›llardan beri Emülzer ürün gam›nda
bulunmas› ise elbette Emülzer’in likit
yal›t›m teknolojisi konusundaki
öncülü¤ünün aç›k bir göstergesi.
Uygulamac›lar aras›nda likit ürünlere

olan ilginin giderek artmas›na
üretici firmalar›n k›sa sürede tepki
vermesi, önümüzdeki dönemde
her y›l daha fazla say›da likit yal›t›m
ürününün piyasaya ç›kaca¤›n›n da
habercisi...
Su yal›t›m› konusundaki ankete
kat›lanlar›n “Likit yal›t›m ürünleri
konusunda tercih edece¤iniz
ilk üç marka hangisidir” sorusuna
verdikleri yan›tlar da Emülzer’in bu
konuda ilk akla gelen markalar
aras›nda yer ald›¤›n› gösteriyor.
Aç›k uçlu olarak sorulan soruya
verilen yan›tlarda ilk iki s›ray›
yüzde 19’la Sika ve yüzde 17 ile YKSDegussa gibi küresel flirketler
al›rken Emülzer yüzde 100 yerli
sermayeli bir kurulufl olarak yüzde
15’lik oranla tercih s›ralamas›nda
üçüncü s›rada yer al›yor. Emülzer’in
çok k›sa bir süre içinde likit ürünler
konusunda Türkiye’de tercih edilen ilk
marka olmak üzere çal›flmalar›n›
sürdürdü¤ünü de belirtelim...

KISA KISA
Emülzer Ukrayna Yap›
Fuar›'ndayd›
Emülzer 23-26 Mart tarihlerinde
Kiev'de düzenlenen Ukrayna Yap›
Fuar›'na kat›ld›. Emülzer ürünlerinin
Ukrayna'daki da¤›t›m›n› gerçeklefltiren
OOO Emulzer Ukraine firmas›yla
birlikte gerçeklefltirilen fuar kat›l›m›nda
sergilenen likit yal›t›m ürünleri yine
büyük ilgi gördü. Yaklafl›k 60 bin
kiflinin ziyaret etti¤i Kiev Fuar›'nda
kurulan ba¤lant›lar›n Emülzer'in
Ukrayna'ya olan ihracat›n› önemli
ölçüde etkileyece¤i tahmin ediliyor.

Emülderz Ray, ‹stanbul hafif
rayl› sisteminde
rayl› sisteminde de bundan sonra
gerekli tamirat ve tadilatlarda
Emülderz Ray kullan›lacak.

Emülzer bayilerinden Bayrak ‹nflaat
Yap› Yal›t›m'›n yo¤un çabalar›
sonucunda, bugüne kadar
Almanya'dan ithal edilen bitümlü
derz malzemesiyle infla edilen
‹stanbul hafif rayl› ulafl›m sisteminde
bundan böyle Emülderz Ray
kullan›lacak. Yap› Merkezi A.fi.'nin
tafleronlu¤unu üstlenen Yap› Ray
A.fi.'nin yeni bafllad›¤› 5.2 km'lik
Zeytinburnu-Ba¤c›lar-Güngören
projesinde Emülderz Ray kullan›l›yor.
3-4 ay içinde tamamlanmas›
planlanlanan projenin yan›nda, yine
Yap› Ray A.fi. taraf›ndan
gerçeklefltirilen ESTRAM Eskiflehir

Emülderz Ray, daha önce de
Kabatafl-Eminönü ve Edirrnekap›Sultançiftli¤i tramvay hatt›nda
kullan›lm›flt›. Hazinedaro¤lu-ÜnüvarTranstroy JV taraf›ndan infla edilen
Kabatafl-Eminönü tramvay hatt› 2,4
km çift hattan ve Edirrnekap›Sultançiftli¤i hatt› da 5,5 km çift
hattan olufluyor. Ayr›ca Ulafl›m A.fi.
taraf›ndan Eminönü-Zeytinburnu
hatt›n›n bak›m ve onar›m
çal›flmalar›nda da Emülderz Ray
kullan›yor.
Rayl› sistemlerde ray-zemin aras›
dolgu uygulamalar› konusunda
genifl bilgi, Emülderz Ray markal›
ürünümüzün gelifltirilmesinden, bu
yaz›da ad› geçen projelerdeki
uygulamalar›na kadar her aflamada
aktif rol oynayan ‹nfl. Müh. Mecit
Altuntafl'tan al›nabilir.

Romanya ve Lübnan'a
ihracat›m›z art›yor
Emülzer’in geçen y›l Romanya'da BA
Constructi firmas› ile yapt›¤› anlaflma
sonucunda bu ülkeye proje baz›nda
ihracat devam ederken, MTI2001
Victor Tanasescu ile ‹stanbul’da yap›lan
görüflmelerde Romanya çap›nda
faaliyet gösteren yap› marketlerde
Emülzer ürünlerini sat›lmas› konusunda
anlaflmaya var›ld›. Emülzer'in halen
TSE'nin Romanyadaki karfl›l›¤› olan
ICECON kurumundan bitümlü ürünleri
için onay› bulunuyor.
Bunun yan›nda YAPEX 2005 Fuar›’da
kurulan ba¤lant›yla dünyan›n pek çok
ülkesinden ithalat yapan Lübnanl›
Construction Services Company Sarl.

firmas› da yal›t›m ürünleri alan›nda
çeflitli ülkelere yay›lm›fl da¤›n›k
kalemlerdeki al›mlar›n›n bir bölümünü
Emülzer'den yapmaya bafllad›.

fiirket böylelikle Emülzer'in yüksek
kaliteli su yal›t›m ürünlerinin ve genifl
ürün yelpazesinin avantajlar›ndan
yararlan›yor.

Tel: +90 212 537 98 08 pbx Faks: +90 212 537 98 11
e-mail:bilgi@emulzer.com.tr • www.emulzer.com.tr

likit yal›t›m
teknolojisi!

