
 مصارف پرلیت

 ماده ای معدنی با گستره ای متنوع از کاربردها

 

 عایق دمای محیط و دماهای پایین -

قیراندود کردن، آسفالت، پرکننده حفره های خالی پوشش سقف، پرکننده بتونی کف، بلوک های بتونی، 

حمل یخ، دستگاه های سرد سازی، جعبه های و میانی تخته های دیواری، عایق دیوارهای دوجداره، 

  ظروف حمل و نگهدارنده

 

 عایق دماهای باال -

 ماهیچه یا مغزه ریخته گری و قالب ها، کوره ها، رویه های بوته آهنگری

 

 تصفیه چاه های نفت -

 سیمان کاری چاه های نفتی و گل حفاری با چگالی پایین

 

 ضد آتش ساختن -

 دودکش هاایجاد عایق ضد آتش در گاو صندوق ها، اتاق ها، درها، آستر 

 

 عایق صدایی -

پلسترها، مالت ها، تخته های گچی، کاشی های سقفی و عایق دیوارهای فوقانی، دیوارهای جاذب 

 صدایی در بزرگراه ها

 

 باغبانی -

ریشه زایی گیاهان، محیط شروع کشت، محیط رشد، تقویت کننده خاک، پوشش بذر، هیدروپونیک، 

 سقف های سبز و باغچه های سقفی

 

 میان وزن در ساخت و سازکلوخه های  -

کلوخه بتونی میان وزن، پنل دیوارهای تیلت ، خشت ها و کاشی ها، سفال گری و صنایع نسوز، پر 

کننده هایی که وزن سازه را تحمل نمی کنند، دیوارهای تونل و روکش کردن لوله ها، کف ها، ساختمان 

 سازی و سنگ ها، سقف ها، تسطیح خطوط لوله، عایق سازی



 معدنی فرآوری نشدهسنگ 

شن شویی، صنایع ریخته گری و فوالد، انعقاد کننده سرباره، شن مخصوص قالب گیری و ریخته گری، 

 پرداخت فلزات، منشاء سیلیس

 

 پرلیت منبسط

  دانه بندی های با چگالی توده ای مختلف و اندازه های مختلف

 

 رسانه ای بعنوان عایق دماهای باال

پوشش لوله های ، ترکیبات خاکی سخت الیه شده، تشک های لحاف دوزی شده ،پوشاننده دیگهای بخار

 درون ریزعایق لوله های هم محور، نیم برش های لوله های قالب ریزی شده تراکمی، 

 

 صنایع برودتی

 ثابت و در ماشین آالت گازهای صنعتی فوق انجمادی در نگهدارنده های مربوط به حمل و نقل

 

 ساینده ها

 ، دیسک های سایندهپاک کننده ها، جال دهنده ها، ترکیبات دندانی، چرخ های سنگ شویی صابون ها،

 

 پرکننده ها

 مواد منفجره، درزگیر و بتونه ها، رنگ ها، مواد پالستیکی، بسته بندی و حمل و نقل

 

 جذب سطحی

حجم دهنده  قابلیت حمل مواد شیمیایی و کشاورزی مخصوص از بین بردن حشرات و در علف کش ها،

، جذب سطحی روغن برای کنترل ها پوشش دار و حبه دار کردن بذرها، حامل کاتالیستکود ها، 

 آلودگی و تصفیه سازی

 

 افزودنی/مکمل زراعتی

مکمل کود دامی برای کاهش بوی نامطبوع آن، جاذب رطوبت، عامل ضد کلوخه ای و سفت شدن 

 مغذی/داروییخوراک دام، تقویت کننده، حامل مواد 

 



 فیلتراسیون مایعات

آب جو، شراب، روغن های خوراکی، اسید سیتریک، شکر، انواع روغن ها، مواد دارویی، آب میوه ها، 

گلوکز، مواد شیمیایی، مخمرها، آب استخر، آب آشامیدنی، آب های سطحی ناشی از بارندگی های 

 شدید، سوخت دیزلی غیر سمی

 

 فیلتراسیون هوا

 پوششی در فیلترهای کیسه ایبعنوان روکش 

 

 

 

 


