
 ستر، ترکیبات بتونی و مالت ها:کلوخه برای استفاده در پال

برای این که تولیدکنندگان بتوانند محصوالت خود را با وزنی سبک تر تولید کنند و همچنین خاصیت عایق 

ی پرلیتی در بتون، سیمان، قیر طبیعی، بودن و مقاومت آن ها را در برابر آتش افزایش دهند از کلوخه ها

 .استفاده می کنندپالستر و مالت ها 

 

 ندهماده پرکن

بخاطر راحتی کار کردن با آن و سبک وزن بودنش، محصوالت پرلیتی از بهترین و با کیفیت ترین موادی 

 لوک های بناییو ب قاب هادر پارتیشن ها، درها، تخته ها،  هستند که می توان از آن ها بعنوان پرکننده

بعنوان ماده بسته بندی  استفاده کرد. همچنین ورقه های ورمیکولیت در جعبه های حمل و نقل ترابری

باطری های لیتیومی در برابر ضربه های تصادفی و پاشیدن  ساسی مانندح از بارهای کاربرد دارند تا کننده

 احتمالی مواد آن محافظت کنند. 

 
 

 عایق حرارتی و صوتی

کار کردن با پرلیت بخاطر سبک و متخلخل بودنش ساده است و ماده ای ایده آل برای ایجاد عایق صوتی و 

 عایق صدایی است.حرارتی در دیوارها، درها، پنل های جداکننده و پارتیشن ها و کاشی های مخصوص 



، مخازن و ای کوره هاصنایع نفتی، پتروشیمی و گازی مدتی طوالنی است که از ورمیکولیت بعنوان عایقی بر

همچنین در مصارفی بعنوان پرکننده های سبک و عایق ساز در  خود استفاده می کنند. تولیدی تجهیزات

می توان لوله  میانه جداره ها و کف پوش های از قبل ساخته شده و یا حتی کار گذاشته شده کاربرد دارند.

یق کرد و یا از آن ها در ساختن پنل هایی که هایی را که زیر کف ساختمان قرار دارند توسط آن ها عا

   کاربرد عایق سازی دارند کمک گرفت. کاربرد دیگر آن ها در صنایع برودتی و در دماهای بسیار پایین است.

پرلیت و ورمیکولیت یک مشخصه ویژه دارند و آن نسوز بودنشان است. این مقاومت در برابر اشتعال به آنها 

می دهد که بعنوان ماده نسوز در تولیدات مورد استفاده قرار گیرند و بهمین علت در محصوالتی این امکان را 

باشند. اجاق و شومینه را می توان با الیه ای از این  پر کاربردداشته باشند  مقاومتکه باید در برابر آتش 

حتی در روکش  تفاده کرد.در آجر، کاشی های نسوز و رنگ های ضد حریق از آن ها اسمواد روکش کرد و یا 

 های محافظ آتش در مالت های سیمانی و پلسترها در تیرهای ساختمانی می توان از آن ها استفاده کرد.  

 

 

 

 



 ماده جاذب

جاذب استفاده کرد در مواقعی که مواد شیمیایی به طور ناخواسته و ز محصوالت پرلیتی می توان بعنوان ا

وند و پاشیده می شوند. همچنین می توان الیه ای از پرلیت را در تصادفی نشت می کنند یا پخش می ش

 کف سازه ها به عنوان الیه بستر استفاده کرد.

 



 
 

 

 فیلتراسیون 

صنایع دارویی، شیمیایی و غذایی )مانند آب جو، آب میوه و روغن های هیدروژنه( از پرلیت بعنوان ماده 

فرآیندهای فیلتراسیون در استخرهای عمومی و یا در کارخانه فیلتراسیون استفاده می کنند. همچنین در 

 های تصفیه آب شهری کاربرد دارد.

 

 

 ماده ساینده

در صنایع حال حاضر حتی از پرلیت بعنوان ماده ساینده در تولید بسیاری از محصوالت استفاده می شود، 

 محصوالتی مانند صابون، شوینده های مختلف و جال دهنده ها.



 
 


