
Perlit jest pospolit¹ nazw¹ ska³y krzemowej pochodzenia 
wulkanicznego. Jest on ekspandowany (wypalany) w temperaturze 
przekraczaj¹cej 1100° C, gdzie surowiec mineralny rozprê¿a siê nawet 
20-krotnie. Dziêki temu uzyskujemy nowy produkt: bia³e, sterylne 
granulki o ró¿nych w³aœciwoœciach i wielu sposobach wykorzystania.
Specjalistycznemu wyposa¿eniu fabryki Nordisk Perlite zawdziêczamy 
uzyskanie cz¹steczki o po¿¹danej formie i strukturze, posiadaj¹cej 
niezliczon¹ iloœæ mikro-kanalików co gwarantuje optymaln¹ prêdkoœæ 
przep³ywu i klarownoœæ filtrowanej cieczy.
 
Nasz produkt wystêpuje pod handlow¹ nazw¹ NORPERL i znajduje 
zastosowanie w wielu bran¿ach przemys³u, t.j.: spo¿ywczym, 
browarniczym, farmaceutycznym oraz chemicznym.
Za pomoc¹ naszego produktu filtruje siê: przetwory, soki, koncentraty, 
wina, piwa, oleje, melasê, pektynê, cukier, enzymy, antybiotyki, szk³o 
wodne, polimery, biel tytanow¹, farby, lakiery, solankê i ¿ywice. Norperl 
stosuje siê równie¿ jako wype³niacz wszelakich produktów.

Norperl to:

Wysokie mo¿liwoœci filtracyjne

Optymalna prêdkoœæ przep³ywu
3

Bardzo niska gêstoœæ 140 – 170 kg/m , 1 worek perlitu 
(14-17 kg) zastêpuje 1 worek innych produktów takich  jak
ziemia okrzemkowa (23 kg / worek)

Œrednia wielkoœæ cz¹steczek  od 7µ  do 45µ

Wartoœæ  pH  : 6,5 – 7,5

Sta³y, niezmienny w swoich w³aœciwoœciach fizycznych 
i chemicznych

Sterylny

Nie przekazuje na filtrowan¹ ciecz smaku, zapachu, koloru

Bezpieczny, obojêtny w styku ze skór¹ nie powoduje 
podra¿nieñ ani alergii.

Nasz perlit jest œrednio 20-25% l¿ejszy od konkurencyjnych materia³ów 
diatomitowych jednoczeœnie oferuj¹c podobne  w³aœciwoœci filtracyjne. 
Dziêki prostemu zast¹pieniu diatomitowego czynnika filtracyjnego 
perlitem uzyskuje siê sta³¹ redukcjê kosztów w wysokoœci 25-30 %!

Norperl zosta³ zaprojektowany do u¿ycia we wszystkich typach filtrów 
pró¿niowych oraz ciœnieniowych. Wa¿n¹ cech¹ naszego produktu jest 
zwiêkszona odpornoœæ na pêkanie warstwy filtracyjnej.
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W swojej ofercie posiadamy 10 podstawowych typów produktu oraz wiele indywidualnie stworzonych „odmian”. Od 
bardzo „dok³adnych” typów 100-180 filtruj¹cych bardzo ma³e cz¹steczki po najgrubsze 30 i 30 SP s³u¿¹ce do 
szybkiego odseparowania du¿ych cz¹stek .

SK£AD CHEMICZNY :

SiO 74,86 %2

AL O 12,58 %2 3

K O   4,75 %2

Na O   3,40 %2 3

CaO   0,75 %
Fe O   0,70 %2 3

MgO   0,26 %
TiO   0,06 %2

Rozpuszczalnoœæ – rozpuszczalny w soli alkalicznej i HF, umiarkowanie rozpuszczalny (<10%) w 1N NaOH. 
Nieznacznie rozpuszczalny (<3%) w kwasach mineralnych (1N). Bardzo s³abo rozpuszczalny (<1%) w wodzie lub 
s³abych kwasach.

NORPERL jest stale sprawdzany i testowany przez odpowiednie instytucje. Posiada wszystkie certyfikaty 
dopuszczaj¹ce go do zastosowania w produkcji

Duñska firma Nordisk Perlite istnieje ju¿ od 25 lat maj¹c w swojej ofercie obok perlitów filtracyjnych, perlity 
budowlane oraz agro. Dotychczas swoje produkty oferowa³a g³ównie na rynkach Skandynawii i europy 
zachodniej ale od prawie roku promujemy nasz produkt na rynku polskim. Ju¿ wielu znacz¹cych klientów 
z ró¿nych ga³êzi przemys³u przekona³o siê, ¿e NORPERL to bardzo dobry produkt w konkurencyjnej cenie 
(s¹ to m.in. 

). 
Towar jest posy³any bezpoœrednio z fabryki w Danii do odbiorcy przez co minimalizujemy koszty i obni¿amy 
cenê. Ceny s¹ kalkulowane indywidualnie i oferowane  w z³otówkach lub w euro dziêki czemu mog¹ 
Pañstwo wybraæ najlepszy dla siebie sposób fakturowania.

Oferujemy nie tylko œwietny produkt w bardzo dobrej cenie ale równie¿ fachow¹ pomoc i doradztwo we 
wszelkich mo¿liwych zastosowaniach produktu !

Zapraszamy do wspó³pracy.
Z powa¿aniem

Rados³aw Grabowski
Nordisk Perlite
43-400 Cieszyn, ul. Górna 22/7
Tel./Fax. 033/8522220, Mob.: 502 597 822
e-mail: rgrabowski@nordiskperlite.pl

producenci koncentratów i soków owocowych, wina, pektyny, ¿elatyny, oleju, cukru, szk³a 
wodnego, antybiotyków i wielu innych

3Typ Przep³yw relatywny Gêstoœæ wilgotnego wk³adu g/dm Przeciêtna wielkoœæ cz¹steczki µ

10 25 140-160 45

30 spec. 15      140-160 35

30 10 140-160 25

40 7,5 150-170 19

50  6 150-170 18

60  5 150-220 17

80 3,8 180-220 15

100  3 200-270 13

150  2 200-270 10

180  1 210-300  7

W£AŒCIWOŒCI FIZYCZNE :

Kolor : bia³y
Wilgotnoœæ, max. : 0,5 %
PH (p³ynnej mieszanki) : 6,5 – 7,5

3Ciê¿ar w³aœciwy : 2200 – 2400 k/m
3Gêstoœæ masy : 100 – 150 kg/m

Wielkoœæ ziarna : 7-45 µ
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