
از پرلیت و ورمیکولیت می توان به مصالح و موادی ساختمانی دست یافت که کامال با محیط زیست سازگارند و در ضمن 

موادی مطمئن و غیر مضر محسوب می شوند. چنین محصوالتی بخاطر ویژگی های عایق کننده ای از قبیل مقاومت در برابر 

 کاربرد در بخش های مختلف ساخت و ساز مناسب می سازد. حرارت، گرما وصوت دارند که آن ها را برای مصرف و

 کلوخه های ورمیکولیت:

با بکار بردن کلوخه های ورمیکولیت در صنایعی مثل صنایع مواد ساینده بهداشتی و شوینده ها یا در تولید موادی که برای پر 

ن ماده خواص و ویژگی های منحصر به فردی عمال می توان دید که که ای کردن حفره ها و چاله های کنده شده بکار می رود

دارد که باعث می شود در صنایع ساختمانی نیز اثرگذاری مثبتی داشته باشد. برای نمونه فشار و تنش های ایجاد شده که طی 

 نوسانات حرارتی و دمایی ایجاد می شود تعدیل می یابند و همچنین بروز و گسترش رخنه ها و شکاف های پدید آمده به حد

اقل ممکن خواهند رسید. نمونه ی دیگر این که میزان چسبندگی و اتصال در زیر سازه ها بیشتر می شود و احتمال ایجاد 

 خسارت را در کل ساختمان پایین می آورد.

 

 ورمیکولیت آسیاب شده:

کیلوگرم بر  300تا  250الی سیاب شود. ساختار فیزیکی این ماده با چگمیکرون خرد و آ 3تا  2ورمیکولیت می تواند در اندازه 

متر مکعب دست نخورده و محفوظ باقی می ماند. پس از آسیاب شدن می تواند به عنوان یک پرکننده سبک تر که واکنش 

پذیر و قابل اشتعال نیست در عایق های صدایی، رنگ های ضد حریق، پلسترها و مالت ها، جال دهنده ها، تخته های چوبی 

کی و سنتزی، همچنین برای جلوگیری از تشکیل توده های مذاب سرد شده در سطوحی غیر از سطوح چندالیی، مواد پالستی

 مورد نظر جوشکاری و نهایتا بعنوان حامل در علف کش ها و حشره کش ها مورد استفاده قرار گیرد.   

 


