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מסוגשריפה מעכבי מיליון דולר למכירת  6.2כיל זכתה במכרז על סך   

האוויר האמריקניליחידת כיבוי השריפות של חיל    Phos-Chek     

    

-ה Phos-Chek  כילאגף בטיחות באש של  וייוצרו על ידי  ידידותיים לסביבה מוצרי     

   

 

 ICL)  שלה מתקדמיםהתוספים ה יחידתשהודיעה היום (, ICLכיל ) -2016, בספטמבר  7תל אביב, ישראל, 

Advanced Additives חומר הגאלונים של  418,000 תמיליון דולר לאספק 6.2על סך ( זכתה במכרזPhos-

Chek ( לחיל האוויר האמריקניUSAF)כבאיות ותחנות לכיבוי שימוש מיוצר על ידי כיל ונועד ל . מוצר זה

 שריפות. 

בהתבסס על ההשפעות הסביבתיות המופחתות שלו, בהתאם של כיל חיל האוויר האמריקני בחר במוצר 

 -ה  לספק תנאי משלוח ומחיר נוחים.כיל  שללסטנדרטים הדקדקניים של צבא ארה"ב, וכן על רקע יכולתה 

Phos-Chek  משלוחים לבסיסי חיל וכיל  על ידי אגף בטיחות באש שלעבור חיל האוויר האמריקני מיוצר

 אוגוסט.בסוף  והחלששבועות לאורך תקופה של עשרה  יבוצעוהאוויר 

 - Auxquimia -ו Phos-Chek - , עם מוצרי הדגל שלה בתחוםבטיחות באשתחום ל היא מובילה עולמית בכי

כמו גם להגנה מדליקות,  םרשימת המוצרים של כיל בתחום כוללת מוצריהמיועדים לעוסקים בכיבוי שריפות. 

שריפות התפשטות לשימוש בעיכוב שריפה עץ ונייר, וכן מגוון מעכבי העשויים מ מפגעיםטיפול בלחומרים 

 התוספים המתקדמיםהמוניטין היציב של כיל בתחום  על מצביעבטבע. החוזה עם חיל האוויר האמריקני 

 .בעולם בקרב קהילת מכבי האש

שברשותו, וזאת כדי לצמצם Aqueous Film Forming Foam -יל האוויר האמריקני מחליף את מלאי מוצרי הח

 Perfluorooctane -של כיל הוא פורץ דרך, ידידותי לסביבה, נקי מ המוצרהשפעה השלילית על הסביבה. האת 

Sulfonate (PFOS) רק עקבות של חומצת  ומכילPerfluorooctonoaic Acid (PFOA) .Phos-Chek  המוצר היה

הקפדני של צבא ארה"ב, והראשון  Mil-F-24385שעבר את סטנדרט ה  C6 fluorosurfactantהראשון מבוסס 

לעבור מספר מבחנים בעמידה מול  מוצרדורש מה Mil-F-24385. סטנדרט QPLלהיכנס לרשימת מוצרי 

 מלוחים, ולעמוד בקריטריונים כימיים ופיזיים דקדקניים. מים שריפות, הן מול מים מתוקים והן מול

mailto:Gadi@debby.co.il
mailto:Gadi@debby.co.il


 

 

 

 

 

*** 

זרחן, מוצרים בהם -מחלקת התוספים המתקדמים של כיל מייצרת חומצה זרחתית, פוספט, מוצרים מבוססי

עושים שימוש בייצור מגוון רחב של מוצרים בתחומי הבטיחות באש, אלקטרוניקה, חומרי סיכה, אספלט, 

ים ספמחלקת תו , שמני מכונות ומשקאות. המוצרים העיקריים שלניירחומרי בנייה, חומרי צבע וציפוי, 

חומצה זרחתית , P2O5 -ו P2S5מתקדמים הינם בתחום הבטיחות באש, פוספטים טכניים ומיוחדים מצירי 

מטוהרת, ומספר רב של מוצרים ייחודיים. למחלקה מגוון רחב של צרכנים שכולל לקוחות 'בלו צ'יפ' ומפיצים 

 כימיים.

 

 

 

 

 


