
תוקףארץ יצורשם היצרןתיאור החומר/ריכוזשם החומריבואן/ שם הספק 

   CLO2 חומר חיטוי לממברנותמ"בעGlobalex CLO2 tabletVia Ventotto Luglio20-אוגסן מרינו

LDNF Projects & Development Coחומר חיטוי לממברנותMAKS 400PBimaks Kimya Ve Gida Dis Tic. Ltd. Sti21-יונטורקיה

YWT ISRAELפוליאקריל אמידPraestol™ 2530 TRSolenis Ltd20-נובהולנד

תו תקןישראלמ"דשנים וחומרים כימיים בעאחוז משקלי H2SO498%מ"בע (התפלה אשקלון)אדום 

תו תקןישראלמ"אדמה מכתשים בעליטר כלור פעיל/' גר120ריכוז NaClOמ"אדמה מכתשים בע

תו תקןישראלמ"אדמה מכתשים בעאחוז משקלי NaOH47%-51%מ"אדמה מכתשים בע

תו תקןישראלמ"אדמה מכתשים בעאחוז משקלי HCl 33%מ"אדמה מכתשים בע

20-מאימצריםAir Liquideפחמן דו חמצנימ"אומיס מים בע

20-אפרירדןJordan gasפחמן דו חמצנימ"אומיס מים בע

תו תקןישראלמ"דשנים וחומרים כימיים בעאחוז משקלי H2SO498%מ"אומיס מים בע

20-ינוישראלמ                  "בע (יצור כימיקלים)עמגל - דיפוכם 33חומצה הידרוכלורית בריכוז חומצה הידרוכלוריתמ"אטלנטיום טכנולוגיות בע

תו תקןישראלמ"אדמה מכתשים בעליטר כלור פעיל/' גר120ריכוז NaClOמ"אלקטרו כלור תעשיות כימיות בע

תו תקןישראלמ"דשנים וחומרים כימיים בעאחוז משקלי H2SO498%מ"אשדוד התפלה תפעול בע

21-ספטגרמניהMetaquaTM 8140KURITA EUROPE APWאנטיסקלאנטמ"בורלא בע

Osmotechאנטיסקלאנטמ"בורלא בע
®

 1141KURITA EUROPE APW21-ספטגרמניה

Kuriverterאנטיסקלאנטמ"בורלא בע
®

 IK-110KURITA EUROPE APW21-ספטגרמניה

Ferrolixאנטיסקלאנטמ"בורלא בע
TM

 8354KURITA EUROPE APW21-ספטגרמניה

Cetamineאנטיסקלאנטמ"בורלא בע
TM V217KURITA EUROPE APW21-ספטגרמניה

21-ספטגרמניהCetamine G818KURITA EUROPE APWאנטיסקלאנטמ"בורלא בע

21-ספטישראלמ"ביו פורט בעBio Fortחומר חיטוימ"ביו פורט בע

21-פברישראלזהר דליה פרופשיונל שותפות מוגבלתLake Guard OXYאנטיסקלאנטיס                    'בלו גרין ווטר טכנולוג

20-יולישראלAquarex 1214pGES - enviromental solutionsאנטיסקלאנטי אי אס אינויירומנטל סולושנס'ג

20-אוגישראלAquarex 1066pGES - enviromental solutionsאנטיסקלאנטי אי אס אינויירומנטל סולושנס'ג

20-אוגישראלAquarex 1010pGES - enviromental solutionsאנטיסקלאנטי אי אס אינויירומנטל סולושנס'ג

20-ינובלגיהSuez Waterמשמש לטיפול במתקני התפלהAQUAMAX HT20- חומצה פוספונית מ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכם

20-פברישראלמ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכםמשמש לניקוי וטיפול במקדחים77קלגל מ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכם

20-פברישראלמ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכםמשמש לניקוי וטיפול במקדחיםאצטוגלמ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכם

20-פברישראלמ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכם40%בריכוז מוצהר של - משמש לניקוי וטיפול במקדחים קלגוןמ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכם

20-אפרסיןZHENGZHOU TUOYANG INDUSTRIAL CO. LTDמשמש לניקוי ממברנותCויטמין - חומצה אסקורבית מ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכם

תו תקןישראלמ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכםאחוז משקלי HCl33%מ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכם

תו תקןישראלמ"דשנים וחומרים כימיים בעאחוז משקלי H2SO498%מ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכם

תו תקןישראלמ"דשנים וחומרים כימיים בעg/kg 42ריכוז אלומיניום  Al2(SO4)3מ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכם

תו תקןישראלמ"דשנים וחומרים כימיים בעאחוז משקלי NH4OH25%מ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכם

תו תקןסיןYancuiאחוז משקלי NAClO224.5%מ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכם

תו תקןישראלמ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכםאחוז משקלי z30 9-h24.5%-27.6%חומצה פוספונית מ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכם

תו תקןישראלמ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכםאחוז משקלי Z-30/9A24.5%-27.6%חומצה פוספונית מ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכם

תו תקןישראלמ"אדמה מכתשים בעאחוז משקלי NaOH47%-51%מ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכם

תו תקןישראלמ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכםאחוז משקלי Fe2(SO4)336%מ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכם

תו תקןישראלמ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכםאחוז משקלי FeCl336%מ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכם

תו תקןישראלמ"בע (יצור כימקלים)עמגל -דיפוכם40%בריכוז מוצהר של NaHSO3מ"בע (יצור כימקלים)עמגל -דיפוכם

19-דצמישראלמ"בע (יצור כימקלים)עמגל -דיפוכם50%בריכוז מוצהר של חומצת לימון מ"בע (יצור כימקלים)עמגל -דיפוכם

תו תקןישראלמ"בע (יצור כימקלים)עמגל -דיפוכם23%בריכוז מוצהר של H2SiF6מ"בע (יצור כימקלים)עמגל -דיפוכם

19-אוקסיןCSHANDONG LUWEI PHARMACEUTICALויטמין - חומצה אסקורבית מ"בע (יצור כימקלים)עמגל -דיפוכם

20-דצמסיןCNINGXIA QIYUAN LTDויטמין - חומצה אסקורבית מ"בע (יצור כימקלים)עמגל -דיפוכם

תו תקןישראלמ"בע (יצור כימקלים)עמגל -דיפוכםg/kg 25ריכוז אלומיניום  Al2(SO4)3מ"בע (יצור כימקלים)עמגל -דיפוכם

תו תקןישראלמ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכם40%בריכוז מוצהר של FeCl3מ"בע (יצור כימקלים)עמגל -דיפוכם

21-פברטורקיהNaCl Grade A 99.4%EuroSalt Tuz San Dis Tic Denizcilik Nak LTDטבליות מלח למי שתייהמ"בע (יצור כימקלים)עמגל -דיפוכם

תו תקןישראלמ"דשנים וחומרים כימיים בעליטר כלור פעיל/' גר120בריכוז NaClOמ"דשנים וחומרים כימיים בע

תו תקןישראלמ"דשנים וחומרים כימיים בעg/kg 42ריכוז אלומיניום  Al2(SO4)3מ"דשנים וחומרים כימיים בע
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תו תקןב"ארהClearon Corpאחוז משקלי NaDccA56%מ"דשנים וחומרים כימיים בע

תו תקןישראלמ"דשנים וחומרים כימיים בעאחוז משקלי NaOH46-50%מ"דשנים וחומרים כימיים בע

תו תקןמצריםTCIאחוז משקלי NaOH46%-51%מ"דשנים וחומרים כימיים בע

19-דצמירדןNCIאחוז משקלי NaOH46%-50%מ"דשנים וחומרים כימיים בע

19-אוקישראלרותם דשנים אחוז משקלי H2SO498%מ"דשנים וחומרים כימיים בע

20-מרץירדן30-47%swedish jordanian chemicals ltdברזל תת כלורימ"דשנים וחומרים כימיים בע

20-מרץהודוsukha chemical industriesברזל תת כלורימ"דשנים וחומרים כימיים בע

21-ינוישראלמ"דשנים וחומרים כימים בע98%חומצה גופרתיתמ"דשנים וחומרים כימיים בע

21-אפרישראלזהר דליה פרופשיונל שותפות מוגבלתZoharguard SB-207אנטיסקלאנטזהר דליה פרופשיונל שותפות מוגבלת

19-דצמישראלזהר דליה פרופשיונל שותפות מוגבלת  Zoharguard Clean MVאנטיסקלאנטזהר דליה פרופשיונל שותפות מוגבלת

תו תקןסיןTIANJIN RUIFUXIN CHEMICALאחוז משקלי Ca(OCl)265%מ"טרייטל הנדסה כימית בע

תו תקןסיןTianjin Yufeng Chemical Co. , LTDאחוז משקלי Ca(OCl)265%מ"טרייטל הנדסה כימית בע

תו תקןישראלמ"טרייטל הנדסה כימית בעאחוז משקלי NaClO29.5%מ"טרייטל הנדסה כימית בע

תו תקןישראלמ"טרייטל הנדסה כימית בע משקלי55%בריכוז של כלור פעיל מוצהר NaDCCAמ"טרייטל הנדסה כימית בע

תו תקןישראלמ"אדמה מכתשים בעאחוז משקלי HCl32%מ"שיווק כימיקלים בע ( 2005 )כימיכלור 

תו תקןישראלמ"אדמה מכתשים בעאחוז משקלי NaOH48%-52%מ"שיווק כימיקלים בע ( 2005 )כימיכלור 

תו תקןישראלמ"שיווק כימיקלים בע ( 2005 )כימיכלור אחוז משקלי NaHSO338%מ"שיווק כימיקלים בע ( 2005 )כימיכלור 

תו תקןישראלמ"אדמה מכתשים בעליטר כלור פעיל/' גר120בריכוז NaClOמ"שיווק כימיקלים בע ( 2005 )כימיכלור 

21-ספטישראלמ"מטלוב בעScaleTech Lp   אנטיסקלאנטמ"מטלוב בע

21-מרץבריטניהsolution of Policarboxylic acids and phosphonic acid derivativeBWA Water Additives Regulatory Group אנטיסקלאנטמ"מטלוב בע

20-אוגבריטניהgenesol 704Genesys international Ltdאנטיסקלאנטמ"מטלוב בע

תו תקןישראלמ"ח בע"מיקרוגיל אגשסידן פחמתי לא נקבובי CaCO3 CLASS 1מ"ח בע"מיקרוגיל אגש

19-יולישראלפריקלסאחוז משקלי NaOH20%-25%מ"מקסימה תהליכים בע

תו תקןישראלמ"נגב מינרלים תעשייתים בעסידן פחמתי לא נקבובי CaCO3CLASS 1מ"נגב מינרלים תעשייתים בע

תו תקןישראלמ"נגב מינרלים תעשייתים בעGRADE 1 CLASS 1סידן חמצני CaOמ"נגב מינרלים תעשייתים בע

תו תקןישראלמ"נגב מינרלים תעשייתים בעCa(OH)2GRADE 1 CLASS 1מ"נגב מינרלים תעשייתים בע

20-אוקאיטליהמ''נלקו שירותים תעשייתיים בעPC-191אנטיסקלאנטמ''נלקו ישראל שירותים תעשייתיים בע

20-נובאיטליהמ''נלקו שירותים תעשייתיים בעPC-11ביוצידמ''נלקו ישראל שירותים תעשייתיים בע

20-נובאיטליהמ''נלקו שירותים תעשייתיים בעPC-56ביוצידמ''נלקו ישראל שירותים תעשייתיים בע

21-ינוטאיוואןמ''נלקו שירותים תעשייתיים בעPC-22ביוצידמ''נלקו ישראל שירותים תעשייתיים בע

21-ינותאילנדמ''נלקו שירותים תעשייתיים בעPC-80ביוצידמ''נלקו ישראל שירותים תעשייתיים בע

תו תקןישראלמפעלי מוזאיקה ומינרלים- מ " בע81צמיתות סידן פחמתי לא נקבובי CaCO3CLASS 2מפעלי מוזאיקה ומינרלים- מ " בע81צמיתות 

20-אפרב"ארה 62%Oxychem USAבריכוז כלור מעל Troclosene ACL 60 - NaDCCA anhydrousמ"קונצפט לרוקחות בע

20-אפרב"ארה 62%Oxychem USAבריכוז כלור מעל KlorVet - NaDCCA anhydrousמ"קונצפט לרוקחות בע

20-אפרב"ארה 62%Oxychem USAבריכוז כלור מעל KlorVet XL - NaDCCA anhydrousמ"קונצפט לרוקחות בע

20-אפרב"ארה 62%Oxychem USAבריכוז כלור מעל Tahrmayim - NaDCCA anhydrousמ"קונצפט לרוקחות בע

20-אפרב"ארה 62%Oxychem USAבריכוז כלור מעל Tahartaf - NaDCCA anhydrousמ"קונצפט לרוקחות בע

מ"קונצפט לרוקחות בע
KlorSept, KlorAcide, TaharSept, K-Sept - 

NaDCCA anhydrous
20-אפרב"ארה 62%Oxychem USAבריכוז כלור מעל 

20-אוקהודו TaharVet ClO2 tabletsSVS Aqua Technologies Ltdחומר חיטוי למי שתייהמ"קונצפט לרוקחות בע

תו תקןישראלקוריטה יורופ איי פי דבP2O5 המבוטא כ 62%בריכוז מוצהר של פוליפוספטיםקוריטה יורופ איי פי דב

תו תקןישראלקוריטה יורופ איי פי דב.PO4-   אחוז משקלי המבוטא כ50%-46%בריכוז מוצהר של אוסמוטק- חומצה פוספוניתקוריטה יורופ איי פי דב

20-אפרגרמניהקוריטה יורופ איי פי דב1262אוסמוטק חומצה פוליקרבוקסיליתקוריטה יורופ איי פי דב

20-יונגרמניהקוריטה יורופ איי פי דב1030אוסמוטק אנטיסקלאנטקוריטה יורופ איי פי דב

20-אוגגרמניהRPI-4900TORAY MEMBRANEאנטיסקלאנטמ"קיסטון הנדסה בע

תו תקןישראלמ"דשנים וחומרים כימיים בעאחוז משקלי H2SO498%מ"שורק חברה לתפעול ותחזוקה בע

20-מאיטורקיהSISCAMנתרן ביקרבונטמ"שורק חברה לתפעול ותחזוקה בע

19-אוקישראלמ"שושני את וינשטיין בעמיועד לטיפול במי שתייהבזלתמ"שושני את וינשטיין בע

20-אפרישראלמ"גדות תעשיות ביוכימיה בע50%בריכוז מוצהר של חומצת לימון מ"שער כימיקלים בע

19-דצמצרפתGACHES CHIMIEאחוז משקלי CaClO270%מ"שער כימיקלים בע

תו תקןישראלמ"שער כימיקלים בעליטר כלור פעיל/' גר120בריכוז NaClOמ"שער כימיקלים בע



תוקףארץ יצורשם היצרןתיאור החומר/ריכוזשם החומריבואן/ שם הספק 

water@sii.org.il - 2019רבעון שלישי   (5438י "ת)רשימת חומרים מאושרים לטיפול במי שתייה - בריאות וסביבה , המעבדה לכימיה- מכון התקנים הישראלי 

תו תקןירדןAL-BAHA COMPANYליטר כלור פעיל/' גר120בריכוז NaClOמ"שער כימיקלים בע

תו תקןישראלמ"דשנים וחומרים כימיים בעליטר כלור פעיל/' גר120בריכוז NaClOמ"שער כימיקלים בע

19-אוקסיןCJUANCHENG ELITE INDUSTRY AND TRADEויטמין - חומצה אסקורבית מ"שער כימיקלים בע

תו תקןישראלמ "תעשיות אבן וסיד בעסידן פחמתי לא נקבובי CaCO3CLASS 1מ מפעל סיד שפיה"תעשית אבן וסיד בע

תו תקןישראלמ "תעשיות אבן וסיד בעסידן חמצני CaOGRADE 1 CLASS 1מ מפעל סיד שפיה"תעשית אבן וסיד בע

20-אוגהולנדBiobrom C-103LPICL – IP Terneuzen B.V LTDחומר חיטוי לממברנותמ"תרכובות ברום בע


