
 

 

    

 

 

 

 

29.1.8. 

 
 צור מעכב בעירה פולימרי.משותף ליי מיזםל ואלבמרל מקימות כי

 
 מעכבי בעירה פולימריים משותף לייצור מיזםחברות כיל ואלבמרל הודיעו כי הגיעו להסכם להקמת 

FR-122P ו של כיל- GreenCrest את מעכב  במטרה להחליף פותחושל אלבמרל. מעכבי בעירה אלו
 בהדרגה משימוש אך מוצא XPS -ו EPSלשימושי שהיה מעכב הבעירה המוביל  HBCDהבעירה 

 ביפן,  ובמדינות נוספות.במדינות האיחוד האירופי, 
 

טון  22.,2בעל כושר ייצור של  ,בהולנד מפעל הבעלים והמפעיל שליהיו  ושותפיו המיזם המשותף
טון בשנה, שיתחיל לפעול ברבעון  82,222, ומפעל בישראל בעל כושר ייצור של שכבר פועל בשנה

המיזם ממוקמים באתרים של כיל, כפי שהודיעה כיל בעבר. המפעלים שני . .228י של רביעה
האיחוד האירופי  עבורהדרושה הצמיחה על  באופן שיענה יגביר את כושר הייצור בשוק, המשותף

העסקה כפופה לסגירת תנאים מסוימים כולל  .משימוש HBCDשל לאור ההוצאה  ושאר העולם
 .2282 -אישורים רגולטורים וצפויה להסגר ב

 
אמר: "המיזם המשותף יאפשר לאלבמרל אלבמרל  בטיחות אש,פתרונות סמנכ"ל טרוי דה סוטו,  
כיל כשותפה שהינה איחוד כוחות עם שלה תוך  ™GreenCrestאת מוצרי ללקוחותיה להמשיך לספק 

בטיחו חלופה אמינה י אלבמרללברום ונגזרותיו של כיל וידע הקשורים ההניסיון המשולב ו .מוכח יצרן
גב כלכלי וניסיון בייצור  יתה למיזםא המביאאלבמרל . בנוסף, EPS /XPS -ה מגזריל ובאיכות גבוהה
GreenCrest". 

 

אנו שמחים לשתף פעולה עם "אמר:  , כיל מוצרים תעשייתייםמעכבי בעירה סמנכ"לאילן אלקן, 
. XPS -ו EPS -מעכבי הבעירה הפולימריים שלנו לתעשיות הלהגדיל את זמינות  אלבמרל, במטרה

 , יסייעני הייצור של כיל בישראל ובהולנדבמתק אלו קיימא יברו חדשנייםהייצור של מוצרים פולימרים 
בדרישות  . מעכבי בעירה אלו עומדיםהדור הבאמהולך וגדל בשוק למעכבי בעירה הביקוש ל לענות
לוחות הזמנים במסגרת  HCBD -ומאפשרים את ביצוע המעבר מהגבוהות ביותר,  טוריותהרגול

פולימריים הלהציג את המוצרים השקענו רבות כדי אירופי. האיחוד ב רגולטוריםהעל ידי  ושנקבע
החברות יקבלו  כי הלקוחות של שיבטיח אלבמרלים בברכה את שיתוף הפעולה עם , ואנו מקדמשלנו

הייצור המשותף של בכל תקני בטיחות האש.  יעמדומוצרי ההמשך שלהם ולייצור  פתרון חדשני
מוצרי בטיחות  ייצורעוד יותר את מחויבותה הכוללת של התעשייה ל ממחיש מעכבי בעירה פולימריים

 ".מחמירותאשר הולכות ו ותרגולטורי ותשעומדים בתקנ ,הלסביב יםאש ידידותימ
 

 

תהליכי  נעשתה לאחרבעירה פולימרים  יביכולת ייצור מעכבמוצרים תעשייתיים  השקעתה של כיל
כיל החלה על ידי לקוחות פוטנציאליים במהלך השנים האחרונות.  בוצעובדיקה והערכה מקיפים ש

 .2282בשנת  FR-122P מעכב הבעירה הפולימרי ושיווק שלמסחרי  יצור
 
 
 
 
 
 



 

 

    

 
 
 
 

באפריל , ו2282שנת ב קיימאבר , מוצר פולימרי GreenCrest ה בחינה מסחרית שלהחלאלברמרל 
כי  ואישרואימוץ של המוצר הולנד. משוב חיובי בשוק במפעל המסחרית מאספקה  ההתחיל .228

GreenCrest  ביישומי מתאים לשימושים מסחרייםEPS ו- XPS . 
 

רחבי ללקוחות שלהם באירופה ובים וכיל ימשיכו לספק שיווק, מכירות ושירות טכני עצמאיאלבמרל 
בעירה פולימרים  ילמעכב HBCD -מ XPS -ו EPS יצרנישל עולם על מנת להבטיח מעבר חלק ה

 .2282באוגוסט , REACHבהתאם לתקנות  HBCD -תאריך סיום השימוש בלפני 
 

 אודות אלבמרל:
של  מובילה גלובלית ומשווקת, יצרנית הינה מפתחת ,לואיזיאנה, בבטון רוז' שבסיסה, Albemarle חברת

, תחבורה רכב/, בנייה, אריזה, שירותים, זיקוק נפט, מוצרי אלקטרוניקה עבור מהונדסים כימיקלים מיוחדים
מחויבת לקיימות . החברה מותאמת אישית ושירותי כימיה, בטיחות מזון מוצרים להגנת הצומח, תרופות
 Performance :גלובליות יחידות עסקיות בשתי ופתרונותסביבתיות  ומקדמת פרקטיקות גלובלית

Chemicals ו- Catalyst Solutions מגזין .Corporate Responsibility  היוקרתית  לרשימה באלבמרל בחר
אנשים  2,922 -אלבמרל מעסיקה כ .2282 -ו 2288, 2282לשנים  הטובים ביותר" עסקייםה האזרחים 822"

, www.albemarle.comבכתובת  מידע באופן קבוע מפרסמת אלבמרל. מדינות 822 -בכ ומשרתת לקוחות
, G תקנה התאמות, ושידורי אינטרנטים משקיע מצגות, ביצועים פיננסיים, חדשות, אירועים על כולל הודעות

SEC, ושווקים שאנו משרתים עסקיה, החברה ומידע אחר על. 
 
 ודות כיל:א

כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של האנושות 
 בעיקר בשוקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים.

של חומצה  כיל מייצרת כשליש מהברום בעולם, היא יצרנית האשלג השישית בגודלה והיא הספקית המובילה
זרחתית נקייה. כיל היא יצרנית מובילה של דשנים מיוחדים ופוספטים מיוחדים, מעכבי בעירה ופתרונות 
לטיפול במים. פעילות הייצור והכרייה של כיל הממוקמת בישראל, אירופה, אמריקה וסין, נתמכת על ידי הפצה 

 .ואספקה גלובלית
ים להאכיל את אוכלוסיית העולם הגדלה; האשלג והפוספט המוצרים שכיל מייצרת בתחום החקלאות מסייע

שכיל כורה ומייצרת משמש כמרכיב בדשנים וכמרכיב חיוני בתעשיות התרופות ותוספי המזון. תוספי המזון 
שאנו מייצרים מאפשרים לאדם זמינות גבוהה יותר למזון מגוון ואיכותי יותר; המוצרים לטיפול במים מספקים 

ני אנשים ולתעשייה ברחבי העולם; וחומרים אחרים, מבוססי ברום ופוספטים מסייעים ליצירת מים נקיים למיליו
אנרגיה יעילה יותר וידידותית לסביבה, למניעת התפשטות של שריפות יער, ומאפשרים שימוש נרחב ובטוח 

 במגוון מוצרים וחומרים. 
ת החל מחומרי הגלם ועד למוצרים מורכבים, כמו כיל נהנית ממספר יתרונות ייחודיים, כולל פעילויות ייצור אנכי

גם סינרגיות תפעוליות לייצור מוצריה הייחודיים; סל מוצרים מאוזן ומגוון לשווקים המתפתחים; נוכחות רחבה 
 ברחבי העולם וקרבה לשווקים גדולים באזורים מתפתחים.

ה, תמיכה בקהילות שמפעלינו כיל פועלת במסגרת אסטרטגיית קיימות הכוללת מחויבות לשמירה על הסביב
פועלים בקרבן ומהן מגיעים עובדינו, ומחויבות לכלל העובדים, ללקוחות, לספקים ולכלל מחזיקי העניין של 

 החברה.
עובדים  82,222 -(. החברה מעסיקה כיום כTASE:ICLאביב )-כיל חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל

מיליארד דולר  3.2 -הסתכמו בכ 2282כיל בשנת  נגב. מכירותבישראל, רובם ב 2,222 -ברחבי העולם, מהם כ
 מהן נבעו מיצור המתבצע בישראל. למידע נוסף בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת 50% -וכ

group.com-www.icl 

 
 

 

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


 

 

    

 

 

 

 

 

 

 :נוספים לפרטים

 ....222-448 שונר נטע

 ציבור ויחסי לתקשורת יועצים פליישר

 

Neta Schoener 
Senior Account Manager 

M: +972.50.771.4444 
T:  +972.3.624.1241 
E:   netas@fleisher-pr.com 
W: fleisher-pr.com 

 
 

Albemarle Media Contact:  Ashley Mendoza, (225) 388-7137, Ashley.Mendoza@albemarle.com 
Albemarle Investor Relations Contact: Lorin Crenshaw, (225) 388-7322, Lorin.Crenshaw@albemarle.com 
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