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כיל, יצרנית מובילה של מוצרים מבוססי מינרלים מיוחדים וכימיקלים ייחודיים, כולל ברום ונגזרותיו, וחברת 
טווח לאספקת מעכבי -הודיעו היום על הסכם ארוךאלברמל, חברה מובילה בפיתוח, ייצור ושיווק מעכבי בעירה, 

 Dowבעירה פולימריים. מוצר חדשני זה מיוצר במפעלי כיל בהולנד ובישראל, באמצעות טכנולוגיה ברישיון 
Global Technologies LLC חברה בת של דאו כימיקלים. במסגרת ההסכם, תספק אלברמל לכיל את ,

 ®GreenCrestהברום הדרוש לייצור .
, ועל ידי אלברמל תחת המותג FR122Pר הבא של מעכבי הבעירה, שישווק על ידי כיל תחת המותג הדו

GreenCrest ,®ציקלו-ברומו-קיימא שיסייע ללקוחות במעבר ממעכבי בעירה מבוססי הקסא-הינו תחליף בר-
(. ההסכם EPS/XPS( המשמש כיום כמעכב בעירה בחומרי בידוד מפוליסטירן בענף הבנייה. )HBCDדודקאן )

 כפוף לתנאים מתלים מסוימים, בין היתר לאישור רשות ההגבלים העסקיים בישראל.

 

"אנו שמחים על ההסכם עם אלברמל, המיועד להגדיל את  ענת טל, משנה למנכ"ל כיל מוצרים תעשייתיים:

מריים . ייצור מוצרים פוליXPS-ו EPS-זמינות מעכבי הבעירה הפולימריים של שתי החברות לתעשיות ה

קיימא אלו במפעלינו בישראל ובהולנד, יסייע לכיל ולאלברמל לענות לביקוש ההולך וגדל בשוק -חדשניים וברי

למעכבי בעירה מהדור החדש. בתור יצרנית מובילה של מעכבי בעירה פולימריים ובעלת גישה למקורות ברום 

רות את המוצר כחומר אבקתי נרחבים, כיל שמחה לשתף פעולה עם אלברמל ולהציע ללקוחות שתי החב

 וכחומר גרנולרי". 

 

"בהסכם זה אנו משלבים את יכולתנו  רפאל קרופורד, נשיא חטיבת מוצרי הברום הייחודים באלברמל:

המתקדמות בתחום טכנולוגיית הקומפקטינג והשירותים הטכניים וכן את מעמדנו הייחודי מבחינת משאבי ברום 

יחד עם מצוינות הייצור רבת השנים של כיל. ההסכם יאפשר לנו לספק את במגנוליה, בארקנסו ובים המלח, ב

קיימא למעכבי -בקנה מידה מסחרי, כמענה מיטבי ללקוחותינו המחפשים תחליף אמין ובר® GreenCrest-ה

 ". HBCDבעירה מבוססי 

פה וברחבי העולם, אלבמרל וכיל ימשיכו לספק שירותי שיווק, מכירות ותמיכה טכנית נפרדים ללקוחותיהן באירו

 למעכבי בעירה פולימריים. HBCD-מ XPS-ו EPSעל מנת להבטיח מעבר חלק של יצרני 

 

*** 

 אודות כיל:

כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של האנושות 

 בעיקר בשוקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים.

רת כשליש מהברום בעולם, היא יצרנית האשלג השישית בגודלה והיא הספקית המובילה של חומצה כיל מייצ

זרחתית נקייה. כיל היא יצרנית מובילה של דשנים מיוחדים ופוספטים מיוחדים, מעכבי בעירה ופתרונות לטיפול 

מכת על ידי הפצה ואספקה במים. פעילות הייצור והכרייה של כיל הממוקמת בישראל, אירופה, אמריקה וסין, נת

 .גלובלית

המוצרים שכיל מייצרת בתחום החקלאות מסייעים להאכיל את אוכלוסיית העולם הגדלה; האשלג והפוספט 

שכיל כורה ומייצרת משמש כמרכיב בדשנים וכמרכיב חיוני בתעשיות התרופות ותוספי המזון. תוספי המזון 

ותר למזון מגוון ואיכותי יותר; המוצרים לטיפול במים מספקים שאנו מייצרים מאפשרים לאדם זמינות גבוהה י

מים נקיים למיליוני אנשים ולתעשייה ברחבי העולם; וחומרים אחרים, מבוססי ברום ופוספטים מסייעים ליצירת 

אנרגיה יעילה יותר וידידותית לסביבה, למניעת התפשטות של שריפות יער, ומאפשרים שימוש נרחב ובטוח 

 צרים וחומרים. במגוון מו

כיל נהנית ממספר יתרונות ייחודיים, כולל פעילויות ייצור אנכית החל מחומרי הגלם ועד למוצרים מורכבים, כמו 

גם סינרגיות תפעוליות לייצור מוצריה הייחודיים; סל מוצרים מאוזן ומגוון לשווקים המתפתחים; נוכחות רחבה 

 מתפתחים.ברחבי העולם וקרבה לשווקים גדולים באזורים 

כיל פועלת במסגרת אסטרטגיית קיימות הכוללת מחויבות לשמירה על הסביבה, תמיכה בקהילות שמפעלינו 

פועלים בקרבן ומהן מגיעים עובדינו, ומחויבות לכלל העובדים, ללקוחות, לספקים ולכלל מחזיקי העניין של 

 החברה.

ממניות כיל  46% .(TASE and NYSE:ICLק )אביב ובניו יור-כיל הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל



ויתר המניות מוחזקות בידי  PCSמניות מוחזקות בידי פוטאש )) 13.8%מוחזקות בידי החברה לישראל, 

 הציבור.

בישראל, רובם בנגב. מכירותיה בשנת  5,000-עובדים ברחבי העולם מהם כ 14,000-החברה מעסיקה כיום כ

 .www.icl-group.co.ilלר. למידע נוסף בקרו באתר החברה בכתובת מיליארד דו 5.4 -הסתכמו בכ 2015

 

http://www.icl-group.com/

