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ICL שיקה את מHALOX® SCRATCH-X™ , מינרלי חדשני נגד שריטותתוסף 

 במשטחי עץ

והינו חלק ממאמצי  מהווה נדבך חשוב בצמיחה ארוכת הטווח של חטיבת הפוספטהמוצר החדש 
 לפתח מוצרים חדשניים בתחום תוספי הפוספט המיוחדיםו להמשיךהחברה 

גלובלית מובילה  יצרנית(, TASE: ICL-ו NYSE) Group LTD.  ICL– 2020במאי  19תל אביב, ישראל, 

השקה גלובלית מסחרית של בהצלחה היום כי השלימה הודיעה מיוחדים,  וכימיקליםמינרלים של 

HALOX® SCRATCH-X™ בפני שריטות  של משטחי עץ העמידותאת , תוסף מינרלי חדשני אשר משפר

וכן מאריך את חיי ציפויי עץ תעשייתיים אשר משמשים בייצור ארונות וריהוט. המוצר פותח על ידי 

 מדעני החברה בתחום הצביעה וציפוי לאחר מחקר מעמיק ומאמצי שיווק משולבים.

"השקה זו מהווה ציין:  אמריקה ICLסגן נשיא בכיר ומנהל פעילות (, James Moffattג'יימס מופט )

ומהווה עדות ליכולת המתמשכת שלנו להציע של החברה אבן דרך עבור פעילות הצביעה וציפוי 

ללקוחותינו מגוון רחב של מוצרים חדשניים ופתרונות ייחודיים עבור צרכים קיימים ובלתי מסופקים. 

SCRATCH-X™ ווה תוספת הינו אחד מיוזמות הצמיחה ארוכת הטווח שלנו ואנו מאמינים כי יה

 מבטיחה לפורטפוליו הצומח שלנו של מוצרים ופתרונות מיוחדים."

מיליון דולר בשנה ומצפה כי תוסף הדור הבא שלה  450-החברה מעריכה את שוק היעד של המוצר בכ

 במהלך חמש השנים הבאות. 10%עד  5%יתפוס נתח שוק גלובלי של 

# 

 ICL אודות

ICL  הינה חברה גלובלית של מינרלים וכימיקלים מיוחדים, המפעילה שרשראות ערך המבוססות על

פי מודל עסקי משולב וייחודי. החברה מפיקה חומרי גלם מנכסי מינרלים בעלי -ברום, אשלג ופוספט, על

 מיצוב תחרותי, ומשתמשת בידע טכנולוגי ותעשייתי ליצירת ערך מוסף ללקוחות בשווקים חקלאיים

ותעשייתיים מרכזיים ברחבי העולם. החברה מתמקדת בחיזוק מעמדה המוביל בכל שרשראות הערך 

שבליבת פעילותה. בנוסף, החברה מתכננת לבסס ולגוון את סל המוצרים והפתרונות החדשניים שהיא 

מציעה לחקלאות, תוך מינוף יכולותיה הקיימות והידע האגרונומי העומד לרשותה, וכן באמצעות 

 יבה הטכנולוגית המתקדמת הקיימת בישראל. הסב

פעילות החברה נחלקת לארבעה מגזרים: מוצרים תעשייתיים, אשלג, פתרונות פוספט ופתרונות 

 חדשניים לחקלאות. 

מניות החברה רשומות בבורסה לניירות ערך בניו יורק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב )סימול בבורסת 

עובדים ברחבי העולם,  11,000(. החברה מעסיקה מעל TASE :ICL -אביב ובבורסת תל  NYSE –ניו יורק 

 מיליארד דולר.  5.3-הסתכמו ב 2019והכנסותיה לשנת 

 group.com-www.icl: למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת
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