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Elastik Tuğla

En 
güçlü

özelliği
güzelliği.



Dış Cephede
ISI YALITIMININ
Estetik ve Prestijle 
Birleştiği Nokta
Capatect Isı Yalıtım Sistemi, 
enerji tasarrufu, konfor, küf oluşumunu 
engelleme ve onarım masraflarının azalması gibi 
binalarınıza kazandırdığı bir çok yapısal faydanın 
yanında Capatect Elastik Tuğla ile 
size estetik ve prestij de sunuyor.



Nefes alır
Capatect Isı Yalıtım Sistemi ile uyumlu 
olarak nefes alma kabiliyeti yüksektir.

Uygulaması çok kolaydır
Makas ya da maket bıçağı gibi basit aletlerle bile şekillendirilir. 
Kendi yapıştırıcısı ile kolayca yapıştırılır.

Hafiftir
Özel bir teknik ile üretilen Capatect Elastik Tuğla, çok hafiftir.
Isı yalıtım sistemleri üzerinde her kat seviyesinde mükemmel 
dekorasyon alternatifleri yaratır.

Zayiat olmaz
Capatect Elastik Tuğla’nın nakliyesi ve 
uygulaması esnasında zayiat oluşmaz.

Tüm detayları düşünülmüştür
Bina, pencere ve kapı köşeleri için özel olarak 
elastik köşe tuğlalar ile üretilmekte ve kullanılmaktadır.

Koruyucudur
Dış cephede subasman seviyelerinde, ısı yalıtım 
sistemini çarpmaya ve kirlenmeye karşı korur.

Renk, doku ve ebat alternatifleri
Çeşitli renk, doku ve ebat alternatifleri ile sunulur. 
Capatect son kat kaplamalar ile birlikte kombine edilebilir. 
Görsel açıdan mükemmel uyum sağlar.



Capatect Elastik Tuğla,
uygulamasında, kendi yapıştırıcı 
aynı zamanda derz dolgusudur. 
Siyah, beyaz ve standart baz renginde 
alternatifleri mevcuttur.

Derze denk gelen yapıştırıcı ince bir fırça ile 
düzenlenir ve işlem biter.  

Ekstra derz uygulaması gerektirmez.
İşçilikten tasarruf sağlanır.



Modern ve Sofistike
Yapılar Yaratın
Tuğla tüm zamanların değerini yitirmeyen cephe kaplama malzemelerinden 
biridir. Capatect Elastik Tuğla’nın cephelerde görüntüsü ilk gün ki gibi kalır, 
yapınızın modası hiç bir zaman geçmez. Yeni ve modern tekniklerle inşaa 
edilen binalara sıcaklık ve duygu katar. 



Capatect Elastik Tuğla - Rustik Kalyon - 40x400



Yaratıcı Duvar 
Oyunları

Yaşanan Mekanlara
Zenginlik ve Prestij 
Kazandırır

Capatect Elastik Tuğla Rustik Kalyon ile modası 
geçmeyecek naturel bir salona sahip olabilirsiniz. 
Rustik dokudaki Kalyon rengi ile duvarlarınızı 
hareketlendirirken mobilyalarınızda tercih 
edebileceğiniz deri ve ahşap malzeme seçimi mekan 
içerisinde sergileyeceği colonial duruş ile sofistike 
bir mekan yaratmanızı sağlayacaktır.

Zeminde ise alışılagelmiş formlarda bir halı 
alternatifinin tersine yuvarlak formlu bir tasarım 
kullanarak mekana derinlik katıp farklı bir 
kurgu oluşturabilirsiniz. Balıksırtı ve şal desenli 
tekstil seçenekleri ve ferforje detaylar ile de 
dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.

Capatect Elastik Tuğla Dış Cephelerin
yanısıra iç cephelerde; salon, yatak oda-
ları, özel köşeler, mutfaklar ile balkon iç 
duvarlarının kaplanmasında kullanıla-
bilir.



Kış Bahçenizi 
Ferahlatın
Uzun süredir hayalini kurduğunuz kış bahçenizi 
hayata geçirirken Capatect Elastik Tuğla Bej tonu 
ile duvarlarınızı tuğla görünütüsüne kavuşturabilir, 
yaklaşan sonbaharı daha da keyifli kılabilirsiniz. 

Stilinizi yansıtacak olan portatif bir oturma köşesi 
ile kendinize özel olan ve bitkilerinizle uğraşırken 
keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak çalışma 
alanı bitkilerinizin kattığı tazelik ile evinizin 
vazgeçemeyeceğiniz köşeleri arasında yer 
almaya aday olacaktır. 

Bir duvarınızı boyayarak hasır saksılarınızı 
konumlandırabileceğiniz bir geçiş alanı da 
oluşturabileceğiniz kış bahçenizde aksesuarlarınızın 
renk ve desen seçiminde ise özgür olun!

Alışılagelmiş duvar kavramını farklı bir boyuta taşıyarak stil sahibi yaşam 
alanları yaratma fırsatı sunan Capatect imzalı elastik tuğla kaplamalar, 

kullanıldığı mekana sofistike bir hava katıyor.



Capatect Elastik Tuğla - Rustik Bej 71X240



Çalışma odanızda size özel bir alan yaratmak ve maskülen detaylar ile mekanı özgünleştirmek 
istiyorsanız koyu renk tonları ideal bir kullanım yaratacaktır. 

Capatect Elastik Tuğla Rustik Kül Grisi ile durağanlaştıracağınız duvar zemininizi ihtiyacınız 
olan aydınlığı sağlamak için açık renkli bir zemin kaplaması ile tamamlayabilirsiniz. Aksesuar 
seçiminizde ise renk konusunda ne kadar özgür olursanız çalışma odanızın çarpıcılığı o denli 
artacaktır. Antrasiti kolaylıkla kombinleyebileceğiniz hardal ve yeşil tonlarının yanı sıra kırmızı 
nokta vuruşları ile de mekanı yumuşatabilirsiniz.

Çalışma Odanızda Maskülen Bir 
Tarz Oluşturun

Capatect Elastik Tuğla - Rustik Kül Grisi 40X400



Hareketli Alanlar 
Yaratın
Çiçeği burnunda genç kızınız için sıra dışı bir 
oda tasarlamak istiyorsanız işe pembe ve fuşya 
gibi olağan renk tonlarından sıyrılarak kendisini 
biraz daha rahat ve özgür hissedeceği bir duvar 
uygulaması ile başlayabilirsiniz. 

Capatect Elastik Tuğla Açık Kiremit tonunu ürünün 
aynı zamanda yapıştırıcısı olan beyaz derz rengi ile 
biraz daha hareketli bir alana dönüştürebilirsiniz. 
Duvarınızla uyum sağlayacak olan sıcak renk tonları 
daima işinizi kolaylaştıracak ve samimi bir yaşam 
alanı yaratmanızı sağlayacaktır.

Fonksiyonel bir kullanım alanı yaratmak için ise 
dinlenme alanını çalışma bölümünden ayırarak bir 
duvarı separatör olarak konumlandırabilirsiniz.

Capatect Elastik Tuğla, 
esnekliği sayesinde
oval yüzeylerde bile

rahatlıkla uygulanabilir.

Capatect Elastik Tuğla - Açık Kiremit 71X240



Elastik Tuğla
Yani Elegan Tuğla

Hayallerinizi 
Özgür Bırakın

Capatect Elastik Tuğla; Caparol’un Dünyada 40 yılı 
aşkın tecrübesi ve teknolojisi ile Filli Boya tarafından 
Türkiye’nin en büyük ve modern, Avrupa’nın ise 
sayılı tesisleri arasında olan Betek Fabrikalarında 
ISO 9001 kalite standartlarında üretilmektedir.

Her biri Filli Boya uzmanlığı ve kalitesiyle 
üretilen El işçiliği ile şekillendirilen Capatect 
Elastik Tuğlalar kilden üretilir. Isı yalıtım sistemleri 
üzerine kolayca uygulanır ve hafif yapısı sayesinde 
sisteme ek yük getirmez. Özel teknolojisi ile şaşırtıcı 
derecede esnektir. 

Capatect Elastik Tuğla’nın 3 farklı ebadı 
2 farklı dokusu ve 10 farklı rengi ile sizde 
kendi yaratıcılığınızı kullanarak zevkinize 
en uygun binlerce kombinasyon 
yaratabilir, duvarlarınızı hayallerinizdeki 
estetik ve güzelliğe kavuşturabilirsiniz.

Her renk, ebat ve dokuda düz tuğlanın 
yanısıra köşe tuğlaları ile kullanılan 
Capatect Elastik Tuğla ile artık 
hayalleriniz sınır tanımıyor. 



Capatect Elastik Tuğla Uygulaması

Capatect Elastik Tuğla Sistemi 
hafif renk farklılıkları gösteren değişik renklerden 
oluşur.

Yüzeyde bir renk uyumunun oluşması için çeşitli 
gölge renkleri kendi aralarında çok iyi bir şekilde 
karıştırılmalıdır. 

Tek tek gölge renklerinin birikmesini önlemek için 
kutudaki malzeme kat kat alınıp işlenmemelidir.

Çimento esaslı yüzeyler üzerinde yapılacak 
Capatect Elastik Tuğla uygulamalarından önce, 
yüzeyin temizlenmesi ve uygun boya astarı ile 
astarlanması gerekmektedir. Bu sayede Capatect 
Elastik Tuğla Yapıştırıcısının uygulama süresi, 
kullanım kolaylığı ve yapışma performansı 
artacaktır.

Yüzeyin Bölümlenmesi
Capatect Elastik Tuğlaların döşeneceği alan kılavuz ipi 
hattıyla dengeli bir şekilde bölünmelidir.
Mevcut tespit çizgileri ve pencere ve kapı kenarları bu 
yükseklik ayarında kılavuz kabul edilebilir.
Uygulama aralıklar dahil 5 tabaka = 41,5 cm 
yüksekliğindeki bantlar dahilinde yapılabilir.

Önceden hazırlanan  şeride önce üst ve sonra alt sıranın 
döşenmesi alışılagelmiş bir uygulamadır. Ortadaki üç 
sıra rahatlıkla göz kararıyla ayarlanabilir. 

Tuğlalar yapıştırılır yapıştırılmaz aralıklardaki harç 10 
mm’lik yassı bir fırça ile düzgün bir biçimde fırçalanmalı 
ve kenarlarda düzeltme işlemi yapılmaldır.

Kurumayı kısa süre bekledikten sonra gevşek harç 
kısımlarını uzaklaştırmak için yüzeyin fırçalanması 
gerekmektedir. Bu çalışma tarzıyla aralıkların dolu bir 
şekilde görülmesi sağlanır.

Çalışırken ve kuruma süresince çevre ve yüzey sıcaklığı 
+5°C’nin altına inmemelidir. Yağmurda, aşırı rüzgarda 
veya doğrudan güneş alan cephede çalışılmamalıdır. 
60°C üzerindeki sıcaklıklara maruz kalabilecek 
bölgelerde Capatect Elastik Tuğla uygulaması 
yapılmamalıdır.

Capatect Elastik Tuğla Yapıştırıcısı uygulama kabında çok 
iyi bir şekilde karıştırılmalıdır. Biraz su katılarak kıvamını 
ayarlamak mümkündür. Capatect Elastik Tuğla köşelerden 
başlayarak yukarıdan aşağıya doğru döşenir. Başlangıç harcı 
daima yükseklik sınırları içerisinde, 6 mm diş derinliğine 
sahip tarağı ile yüzeye 3-4 mm kalınlığında uygalınır. Ancak 
hemen kullanılabilecek kadar harç konulmalıdır.

*Yukarıdaki uygulama 240x71 mm uygulama için geçerlidir. 
Derzsiz ve farklı ebat tuğlalar için farklı uygulamalar yapılabilir.

Tuğlalar kaydırma hareketiyle yapıştırma harcına 
bastırılmalıdır. Bu sırada boşluklar oluşmamalıdır. Bağlantılar 
ve diğer gerekli kesimler özel makas, pense 
ya da falçata aracılığıyla hazırlanabilir.

ÜRÜNLER UYGULAMA

YAPIŞTIRMA

DİKKAT: Capatect Elastik Tuğlalar el işçiliği ile 
üretilen, doğal pigmentler ve dolgu maddeleri içeren 
ürünler olması bakımından aynı modellerin farklı 
şarj numaralarında asgari doku ve renk farklılıkları 
görülebilir. Bu nedenle yüzey bütünlüğünün daha iyi 
sağlanabilmesi için Capatect Elastik Tuğlaların farklı 
ambalajlardan karışık olarak uygulanmasını tavsiye 
ederiz. Yüzey uygulaması bitirildikten sonra bu yönde 
şikayetler kabul edilmeyecektir.

Capatect Elastik Tuğla
Boyut 71 x 240 (± 2) mm
Boyut 40 x 400 (± 2) mm
Boyut 80 x 400 (± 2) mm

Capatect Elastik Köşe Tuğla
Boyut 71 x 240 x 115 (± 2) mm
Boyut 40 x 200 x 95 (± 2) mm
Boyut 80 x 200 x 95 (± 2) mm

Capatect Elastik Tuğla Yapıştırıcısı
25-kg’lık kovalar halinde, Sarfiyatı, yüzeyin 
düzgünlüğüne ve uygulama kalınlığına göre 
2.5 - 3 kg/m2’dir. Standart baz renginden 
(kum beji) farklı olarak siyah ve beyaz renk 
alternatifleri ile sunulur.



Capatect Elastik Tuğla Ebat Renk ve Modelleri

Boyut 71 x 240 (± 2) mm (Standart)Boyut 80 x 400 (± 2) mm

KİREMİT AÇIK KİREMİT SAHRA TUNDRAAÇIK SAHRA



HAZAN BEJ KALYON KÜL GRİSİ KİREMİT MİX

Farklı renk derz alternatifleri ile..
Capatect Elastik Tuğla 
Yapıştırıcısı,aynı zamanda 
ürünün derzidir.Standart baz 
renginden farklı olarak  “Siyah 
ve Beyaz“ renk tonlarında satışı 
yapılmaktadır. Ayrıca Filli Boya 
renk ARS renk tüpleri ile 
renklendirilip farklı renk 
seçenekleri oluşturulabilir.

Yeni
Renkler

Boyut 40 x 400 (± 2) mm
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