
 

 

11.11.1.  

 באסטרטגיה של פיתוח מוצרים כיל ממשיכה 

 :והחלפתם עם מוצרים קיימים ידידותיים לסביבה

כיל מוצרים תעשייתיים מרחיבה את ייצור מעכב הבעירה 

 המתאים לתעשיית הריהוט Fyrol® HF-5הפולימרי 

 

, Fyrol® HF-5ידידותי לסביבה הבעירה המעכב לאור פיתוח 
מעכב את מכירות  ,3102בתחילת , החליטה החברה להפסיק

 המשמש את תעשיית הריהוט.  ,TDCP הבעירה

 

מעכב בעירה זה מצטרף למעכב הבעירה הידידותי לסביבה 

FR122P  שהשיקה כיל מוצרים תעשייתיים ביחד עם ענקית הכימיה

DOW הבניין בתעשיית לאפליקציות המשמש. 

 

מהדור החדש הודיעה היום על הרחבת ייצור מעכב בעירה  כיל מוצרים תעשייתיים

והמתקדם של מעכבי הבעירה, המאופיין ביעילות גבוהה במיוחד לצד היותו ידידותי 

החברה  במפעליהמיוצר  Fyrol® HF-5הנקרא פולימרי לסביבה. מדובר במעכב בעירה 

 מוצר חדשני הינו Fyrol® HF-5מערב וירג'יניה, ארה"ב. מעכב הבעירה הפולימרי ב

של מחלקת המחקר והפיתוח של 'כיל בעל פטנט רשום פרי המצאה ופיתוח  ,ומתקדם

השקעה, מחקר,   ית החברה בדברלאסטרטגי מוצרים תעשייתיים'. מוצר זה הינו ביטוי

יענו על דרישה הולכת וגדלה של יש ,ידידותיים לסביבהמתקדמים ומוצרים וייצור פיתוח 

היותה של כיל שווקים ולקוחות לדור חדש של מוצרים, וזאת במטרה לבסס ולשמר את 

מיועד להשתלב עם פוליאוריתן מוקצף  Fyrol® HF-5 . שחקן מוביל בשווקים הגלובאליים

נוסף מהדור החדש  בעירה מעכבלמצטרף  וגמיש המשמש את תעשיית הריהוט והוא



 

 

יועד לתעשיית (, שמFR122P)ים תעשייתיים השיקה בחודש ינואר השנה שכיל מוצר

 . הבניין

כבר , למכור תחדלכיל מוצרים תעשייתיים , ותחילת ייצורו לאור פיתוח מעכב בעירה זה

ביתי  ריהוטהמיועד ל, מעכב בעירה מהדור הישן, TDCPאת מוצר ה  ,111.בתחילת 

 אחר.  כסאות, ספות וריהוט כגון פוליאוריתן מוקצף, מרופד על בסיס 

 

אמר:  ,ן בכיל מוצרים תעשייתייםשל מוצרי פוליאוריתהעולמי מנהל הגרג סימס, 

הינה בהתאם לאסטרטגיה של כיל לפיתוח מוצרים  Fyrol® HF-5"הרחבת הייצור של 

של כיל  מוצר חדשני זה מהווה דוגמא ליכולות המו"פ הבינלאומיותידידותיים לסביבה. 

, במטרה ייצור במפעלינוהתוך גמישות  לקוחותינולספק מענה לצרכי  מוצרים תעשייתיים

"המוצר עונה לצרכים המשתנים . סימס הוסיף כי לשוק העולמי"וירוק מוצר חדשני להציע 

תחזק את  Fyrol® HF-5הגברת הייצור של ן וכי ל תעשיית הריהוט מבוסס הפוליאוריתש

 ."במערב וירג'יניהלהרחבת מעגל התעסוקה וקים במקביל בשומעמדה של החברה 

 

כיל מוצרים תעשייתיים הודיעה כי היא נמצאת בתהליך פיתוח מתקדם של מעכב בעירה 

. 111.התחבורה, כבר בשנת והרכב בתעשיית  לשימוש TDCPשיחליף את המוצר 

הזמנים הזה יאפשר לוח  .112.סוף עד  TDCPאת כל מוצרי תחדל לייצר החברה 

 TDCP את המוצרים המחליפים את תחבורה פרק זמן הולם להסמיךהללקוחות בתחום 

 הייצור. תהליך אישורבמערכת 

 

 אשר מייצרת בעולם ותהמובילוהכימיקלים המיוחדים  היא אחת מיצרניות הדשנים כיל

חומצה , ודשני פוספט אשלג ,כולליםף המוצרים בעלי ערך מוס ינרלים בסיסייםממ

יצרנית  הינה יםמוצרים תעשייתי כיל ומגנזיום. ברום אלמנטארי, ברמת מזון זרחתית

 .כימיים מיוחדים בשווקים שחקן מרכזיהינה ו מעכבי בעירה מובילה של גלובלית

 

 ומגוון של מעכבי בעירה בייצור של מובילה עולמית הינה םימוצרים תעשייתי כיל

 לתעשיית נוזלים פונקציונאלייםו והרכב הבנייה אלקטרוניקה,ה לתעשיית תרכובות ברום



 

 

 חברההבמתקני  בדיקות קפדניות עוברים מוצרי החברהכל  הנפט והגז. קידוחי

 הרלוונטיות. בכל התקנות ועמידתם םיעילות להבטיח במטרה ובמעבדות

 

על  , מתבססתואחריות חברתית בר קיימא לפיתוח מוצרים תעשייתיים כיל מחויבותה של

 .אחריות חברתית תאגידיתל הכימית התעשייה עקרונותל השל הפרשנות המחמירה

הבטיחות,  להגן על נועדו מוצרים תעשייתיים של כיל יוזמות האחריות החברתית

תקנים הו כל התקנותלמלאה התאמה  להבטיח ;החברה עובדי של והביטחון בריאותה

ניהול ; לשעת חירוםהכנה  ;פעילותה ההשפעה הסביבתית שלצמצום ו, הסביבתיים

 ואחראית. בצורה שקופה ניהול פעילות, וחייהם לאורך כל מחזור מוצרים

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


