
 

 
 

 
 

 
ВЕРМИКУЛІТ СПУЧЕНИЙ 

Вермикуліт спучений – природний екологічно чистий, 
нетоксичний мінерал, який отримують із вермикулітового 
концентрату (природного мінералу групи гідрослюд 
шароподібної структури) шляхом обпалювання сировини в печах.   
Унаслідок    нагріву   при    температурі    800–900°С, відбувається 
його спучування — збільшення об’єму в 5-20 разів. 
ФАСУЄТЬСЯ в поліпропіленові мішки об’ємом 80 л. 
ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ   у   відповідності   до   ТУ   У   В.2.7-14.5- 
31101383-001:2007 
Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123- 
20-1/14743 від 16.05.2017 р. 

№ ФРАКЦІЯ 
Пакування, 

шт. 
Роздрібна ціна, 

грн/пак. Опис продукції 

 

1 

 

0,5 мм (micron) 

 

1 

 
313 

Середній розмір частинок: 0,5 мм. Застосування: у сільському 
господарстві, у виробництві фрикційних виробів, у виробництві 
високотемпературних мастил, вогнетривких фарб. 

2 1 мм (superfine) 1 349 
Середній розмір частинок: 1 мм. Застосування: у сільському 
господарстві, у виробництві вогнетривких бетонів, в якості 
гігієнічного наповнювача. 

 

3 
2 мм (fine) «темна» 1 496 

Середній розмір частинок: 2 мм. Застосування: для пророщування 
насіння, укорінення живців, виробництва субстратів, для 
поліпшення властивостей ґрунту, виробництва жаростійких бетонів, 
теплоізоляції димарів, печей та камінів. 2 мм (fine) «світла» 1 536 

 
 

4 

4 мм (medium) «темна» 1 602 Середній розмір частинок: 4 мм. Застосування: для вирощування 
розсади, в якості гігієнічного наповнювача, виробництва 
жаростійких бетонів, теплоізоляції димарів, печей та камінів, у 
ландшафтному дизайні, для вирощування 
мікрогрін, в якості сорбенту для очищення стічних вод. 

4 мм (medium) «світла» 1 651 

 

5 

 
8 мм (large) 

 

1 

 

696 

Середній розмір частинок: 8 мм. Застосування: у ландшафтному 
дизайні, для оформлення альпійських гірок, для висадки 
саджанців листових і хвойних дерев, для утримування 
температури дзеркала цинкової ванни в металургійній 
промисловості. 

 
 

ПЕРЛІТ СПУЧЕНИЙ 

Перліт спучений - природний екологічно чистий, 
нетоксичний мінерал, який отримують із перлітового піску 
вулканічного походження шляхом обпалювання сировини в 
печах. Унаслідок нагріву при температурі 800–900°С, відбувається 
його спучування – збільшення об’єму в 10-20 разів. ФАСУЄТЬСЯ в 
поліетиленові мішки об’ємом 100 л. ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ у 
відповідності до ДСТУ Б В.2.7-157:2011 Висновок 
 санітарно-епідеміологічної  експертизи 
№12.2-18-1/1279 від 29.01.2021 р. 

№ МАРКА 
Об’єм, 

м3 

Роздрібна ціна, 
грн/м3 

Опис продукції 

1 
ВПМ М-75 

(0,16 -1,25 мм) 
1 

 
907 

Марка по насипній вазі: М-75. Застосування: для 
теплоізоляційної засипки. 

2 
ВПМ М-100 

(0,16 -1,25 мм) 
1 

 

1164 
Марка по насипній вазі: М-100. Застосування: для виробництва
 будівельних сумішей, бітумоперлітів, 
перлітобетонів, асфальтобетонних сумішей. 

3 
ВПС  М-150 

(1,5-3 мм) 
1 1697 

Марка по насипній вазі: М-150. Застосування: для 
виробництва субстратів, для поліпшення властивостей 
ґрунту, теплоізоляції димарів, печей та камінів. 

 

ФІЛЬТРОПЕРЛІТ 

Фільтроперліт або порошок перлітовий фільтрувальний 

- це матеріал, який виготовляється на основі спученого перліту 
мілкої фракції. ФАСУЄТЬСЯ в поліетиленові мішки об’ємом 100 
л. 
ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ у відповідності до ДСТУ 30566-98. 
Висновок санітарно-епід. експертизи № 5.03.02- 
04/41996 від 17.09.2015 р. 

 

1 

 

Фільтроперліт 
EcoPerl ProSorb (А) 

 
1 т 

 

16500 

Група: А. Застосування: для фільтрації різних суспензій, в тому 
числі соняшникової та соєвої олії, цукрових сиропів, 
крохмалепатоки, фруктових соків, стічної та питної води, 
молокопродуктів, технічних олій, нафтопродуктів та 
антибіотиків. 

 

2 

 

Фільтроперліт 
EcoPerl ProSorb (B) 

 
1 т 

 

17800 

Група: Б. Застосування: для фільтрації різних суспензій, в тому 
числі соняшникової та соєвої олії, цукрових сиропів, 
крохмалепатоки, пива, виноматеріалів, фруктових соків, стічної 
та питної води, молокопродуктів, технічних олій, 
нафтопродуктів та антибіотиків. 

Всі ціни наведені в гривнях включаючи ПДВ 20% станом на 07.07.2021 р., на умовах самовивозу з  м. Васильків, Київської обл.  

 

Кінцева вартість залежить від кількості. Для розрахунку залиште заявку 0673272050 

 


