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מבטיחה את מעמדה המוביל גם בייצור  כיל
 הדור הבא של מעכבי הבעירה 

 

בדבר  DOWעל הסכם עם ענקית הכימיה חתמה 
  ה היתר לשימוש בפולימר חדש שפותח על יד

 

 מדובר במעכב בעירה פולימרי על בסיס ברום, 
  יעיל יותר, בטוח יותר וידידותי יותר לסביבה

 

 :'םכיל מוצרים תעשייתיי'אילן אלקן, סגן נשיא מעכבי בעירה ב
להמשיך ולהוביל גם בייצור ומכירה של הדור הבא של  יםשונחאנו "

לספק ללקוחותינו היצע רחב של  יםבימחו, ואנו מעכבי הבעירה
 מוצרים איכותיים העונים על צרכיהם בכל מקום וזמן"

 
 DOWל חתימת הסכם עם ענקית הכימיה הודיעה היום ע 'כיל מוצרים תעשייתיים'

 Dow Globalבדבר היתר לשימוש בפולימר החדש שפותח על ידי חברת בת שלה )

Technologies) הסכם זה מאפשר לכיל להשיק את .FR122P-  הדור הבא של מעכבי
הבעירה. מדובר במעכב בעירה פולימרי, יעיל במיוחד וידידותי לסביבה, על בסיס 

  ברום, המשמש לאפליקציות קצף לבידוד בתעשיית הבניין והבידוד הטרמי לבנייה.
 

טון  51,111-בעל יכולת ייצור של כ מפעלהחלה בתכנון 'כיל מוצרים תעשייתיים' 
-החדש, והיא צפויה לספק ללקוחותיה את המוצר החל מ בשנה של מעכב הבעירה

. השקעה זו, לצד ניסיונה הרב, מוניטין האיכות של מוצריה ויכולת השיווק 2152
הגלובלית שלה, יעמידו את כיל בעמדת הובלה של יצרניות הדור הבא של מעכבי 

 הבעירה לתעשיית הבניין והבידוד הטרמי.   
 

ליף למעכב הבעירה הנמצא כיום בשימוש ישמש תח FR122Pמעכב הבעירה 
טון בשנה( והוא מציע ללקוחות  בטיחות  01,111 -בתעשיית הבידוד לבניה )סה"כ, כ

מוגברת מאש לצד היותו ידידותי יותר לסביבה. במסגרת ייצור ניסיוני של מעכב 
הבעירה החדש, דיווחו לקוחות של 'כיל מוצרים תעשייתיים' כי מעכב הבעירה 

FR122P אפשר רמה גבוהה מאוד של בטיחות לקצף הבידוד וכי הוא ניתן לשימוש מ
 מיידי בתהליכי הייצור הקיימים. 

 
, אמר: "כאחד םאילן אלקן, סגן נשיא מעכבי בעירה בכיל מוצרים תעשייתיי

הספקים המובילים בעולם של מעכבי בעירה, אנו גאים להשיק את הדור הבא של 
התאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר של קיימות, מעכב בעירה פולימרי, המיוצר ב

 -יכולת יצור של כ מתקן בעל החברה החלה כבר בתכנוןאיכות, ביצוע ובטיחות. 



 

 

טון בשנה. ההשקעה במתקן לייצור מעכב הבעירה החדשני מדגימה את  51,111
ואת  נחישותנו להמשיך ולהוביל גם בייצור ומכירה של הדור הבא של מעכבי הבעירה

נו לספק ללקוחותינו היצע רחב של מוצרים איכותיים העונים על צרכיהם בכל מחויבות
מקום וזמן". עוד הוסיף אלקן כי, "הדור הבא של מעכבי הבעירה יהיו יעילים יותר, 
בטוחים יותר וידידותיים יותר לסביבה. השקת מוצר מתקדם זה הוא רק אחד ממגוון 

טרטגיית החברה ולמחויבותה המוצרים והפעילויות שכיל מפתחת, בהתאם לאס
 לחדשנות, לקיימות ולאחריות סביבתית".

 
כיל בוחנת מספר מקומות אלטרנטיביים להקמת המפעל, בכלל זה מקומות בהם 

 היא כבר מייצרת מעכבי בעירה, כולל ישראל והולנד.
 

 1,111-והיא מעסיקה באופן ישיר יותר מ הגדול ביותר בנגב היא המעסיקכיל 
-( הם תושבי הנגב. באופן עקיף, כיל היא המקור לכ01%עובדים, רובם הגדול )מעל 

מכלל התוצר  21%-מקומות עבודה נוספים. פעילותה של כיל מהווה כ 21,111
 יותר מכל חברה אחרת. –המקומי הגולמי והפעילות הכלכלית בנגב 

 
 תעשייתייםכיל מוצרים אודות 

של כיל המפיקה ברום,  הינה אחד ממגזרי הפעילות העיקרייםכיל מוצרים תעשייתיים 
מגנזיה וכלור מים המלח, והיא ספקית מובילה של מעכבי בעירה, ברומידים לתעשיה, 
חקלאות וטיפול במים, ומגוון של מוצרים מתקדמים המבוסיסים על מגנזיה, זרחן 

 וכלור.
 

 אודות כיל
לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים. -ברה רבכיל הנה ח

במציאות של צמיחה עולמית מתמדת לצד צמצום במשאבים, עיקר פעילותה של כיל 
מוכוונת לשיפור זמינות ואיכות המזון והמים בעולם, ולייעול תהליכי ייצור ושיפור 

 מוצרים.
 יא נמצאת במקום השישי בייצור הכיל אחראית לכשליש מייצור הברום העולמי, ו

. לכיל מעמד מרכזי בעולם בשוקי האשלג, הברום, החומצה הזרחתית בעולם האשלג
הנקייה, הפוספטים המיוחדים, מעכבי בעירה על בסיס ברום וזרחן וכימיקלים למניעת 

 התפשטות שריפות.
 כיל פועלת בשלושה מגזרים: כיל דשנים, כיל מוצרים תעשייתיים וכיל מוצרי תכלית. 

לכיל מפעלי ייצור, מערך משרדי שיווק, מסופים, מחסנים ומרכזי הפצה ברחבי העולם: 
 בישראל, אירופה, ארה"ב, דרום אמריקה וסין.  

פקת מוצרים לכיל זיכיונות ארוכי טווח למינרלים המצויים בים המלח המאפשרים ה
אשלג, ברום,  יבתהליך ייחוד ייחודיים בעלויות תחרותיות. כיל מפיקה מים המלח

מגנזיום, מוצרי מגנזיה ומלחים שונים. כמו כן כיל כורה פוספטים מהנגב וכן אשלג 
 ומלח ממכרות באנגליה ובספרד.

. החברה מעסיקה (TASE:ICLאביב )-כיל הנה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל
 מהם בישראל. 1111-עובדים ברחבי העולם, כ 55,111 -יום ככ

ממנו  50%-מיליארד דולר וכ 1.5-הסתכם מחזור המכירות של כיל בכ 2151בשנת 
 נבע מיצור המתבצע בישראל.


