
ISOMATER
vermiculita expandida

Vermiculita é um mineral, definido 
quimicamente como silicato hidratado 
de magnésio, alumínio, cálcio e ferro, 
com estrutura lamelar.

Quando rapidamente aquecida a 
1000°C, a água presente na estrutura 
cristalina vaporiza, esfoliando as 
lâminas e resultando em um aumento 
em volume de 8 a 12 vezes, gerando 
poros em grande quantidade. 

Estes poros, preenchidos por ar, 
conferem a vermiculita expandida 
capacidade de isolação térmica e 
atenuação acústica.



APLICAÇÕES

ISOMATER
vermiculita expandida

CONSTRUÇÃO CIVIL

Ÿ Utilizada como isolante térmico em uma ampla 
variedade de produtos que podem ser 
empregados até a temperatura de 1.150 °C;

Ÿ Excelente matéria prima para a fabricação de 
materiais isolantes, tais como: concretos, 
argamassas e rebocos;

Ÿ Em contrapisos, com outros materiais, para 
isolamento acústico  e térmico;

Ÿ Como enchimento em caixões e vigas invertidas;

Ÿ Em piscinas, após a escavação, é utilizada na 
construção das paredes laterais e fundo, 
minimizando as trocas térmicas entre a piscina e 
o meio circulante, é resistente a impressões e 
marcas de pés, pouco abrasiva, desgasta menos 
o bolsão de vinil, prolongando sua vida útil, 
absorve melhor o impacto do que o concreto 
convencional e quando aplicada nas partes 
inclinadas, não desliza como ocorre com 
argamassas de cimento e areia;

Ÿ Em saunas, é utilizada como agregado ao 
reboco das paredes, proporcionando isolamento 
térmico, favorecendo o aquecimento mais rápido 
e a conservação do calor.
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INDÚSTRIA

Ÿ Utilizada como isolante térmico em uma ampla 
variedade de produtos que podem ser 
empregados até a temperatura de 1.150 °C;

Ÿ Insumo para fabricação de tijolos e placas 
refratários-isolantes;

Ÿ Isolante térmico de abóbadas e paredes duplas 
de fornos, de vagonetas, de banhos metálicos 
de aço, zinco, chumbo, bronze e cobre, de 
lingotes quentes durante o transporte, de 
tubulação de água quente, fria e de vapor, de 
peças forjadas e fundidas;

Ÿ Aditivo para pastilhas e lonas de freio;

Ÿ Aditivo para produtos de borracha ou asfalto, na 
indústria automobilística;

Ÿ Absorvente de líquidos tóxicos;

Ÿ Proteção contra fogo;

Ÿ Atenuador de ondas sonoras.

SIDERURGIA E FUNDIÇÃO

Ÿ Concentrados de vermiculita podem ser 
utilizados como cobertura de metais líquidos, 
pois atuam como camada isolante, evitando 
perdas térmicas. 
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NUTRIÇÃO ANIMAL

Ÿ Como suporte e meio de transporte para uma 
grande variedade de nutrientes concentrados, 
ácidos graxos, vitaminas, melaço e antibióticos 
utilizados em ração animal.

AGRICULTURA

Ÿ Componente de substratos, compostos 
agrícolas e terra vegetal destinados à produção 
de mudas de hortaliças, citros, flores, fumo, 
café, entre outras culturas;

Ÿ Cobertura para mudas em bandejas, tubetes e 
saquinhos;

Ÿ Como cama receptora em granjas de frango, 
suínos e outros;

Ÿ Em paisagismo, na confecção de vasos, floreiras 
e plantio de mudas, na manutenção de 
gramados, campos de golfe, etc;

Ÿ Como veículo de defensivos agrícolas.

SACHÊS

Ÿ Como base para saches aromáticos.

MATERIAL DE EMPACOTAMENTO

Ÿ Na embalagem, como enchimento solto.



ISOMATER VERMICULITA EXPANDIDA

A vermiculita expandida é incombustível, não abrasiva, não se decompõe ou deteriora, é 
inerte, não libera gases tóxicos e é totalmente isenta de amianto. Sua cor é uma variação 
entre o bege e o dourado em virtude do baixo teor de ferro.

GRANULOMETRIA

Disponível nas granulometrias Media, Fina, Superfina e Micron.  Também disponível em 
outras granulometrias sob consulta.

EMBALAGEM

Sacos bi-foliados de papel kraft, contendo 0,1 m3 (100 L) medidos durante o envase do 
produto.  Opções para big-bag (1000 L) ou granel sob consulta.

ESTOCAGEM

Estocar em locais secos e ao abrigo das intempéries, preferivelmente sobre estrados.  
Empilhamento máximo recomendável 10 sacos.
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TERRA MATER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Unidades Fabris: Jacareí - SP / Cosmópolis - SP / Uberaba - MG
Sede Administrativa e Comercial
Av. Dr. Rudge Ramos, 110 - Cj. 35 e 36
São Bernardo do Campo / SP
(11) 4362-3830 / 4362-4426 / 4362-4533 / 4367-1120
sac@terramaterbrasil.com | www.terramaterbrasil.com
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MÍCRONSUPER FINOFINOMÉDIO

---0-18,00

0-1-0-110-454,00

0-30-15-3555-952,40

0-510-4565-9575-1001,20

15-6070-9580-10085-1000,60

30-9090-10090-10090-1000,30

45-10095-10095-100-0,15

MÍCRONSUPER FINOFINOMÉDIOUNIDADES

180 - 30080 - 15070 - 12060 - 100Kg/m3

ABERTURA DA
PENEIRA (mm)

DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA
(% RETIDA ACUMULADA)

NBR 11.355 (MB 3.112)

MASSA ESPECÍFICA APARENTE
NBR 10.405

CONDUTIVIDADE TÉRMICA MÁXIMA
A TEMPERATURA AMBIENTE

ASTM C 177

W/m.k 0,070

TEMPERATURA DE AMOLECIMENTO
NBR 9.573 °C

INICIAL 1260

FINAL 1350

UMIDADE MÁXIMA
NBR 10.406

% 7,0

SiO₂
49,77

MgO
16,73

Al₂O₃
12,10

Fe₂O₃
5,95

CaO
0,80

Cr₂O₃
0,21

MnO
0,06

Na₂O
0,30

K₂O
3,20

TiO₂
0,90

Perda ao Fogo 2H a 900°C 9,97

ANÁLISE QUÍMICA TÍPICA (%)

ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO
ATÔMICA COM CHAMA

ESPECTROFOTOMETRIA MOLECULAR

COMPLEXOMETRIA COM EDTA E GRAVIMETRIA

Obs: São valores típicos encontrados na produção, onde os mesmos
poderão ser alterados sem aviso prévio.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS


