
תוקףארץ יצורשם היצרןשם החומר/ריכוזסוג 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 בעלליטר'  גר120כלור פעיל 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

תו תקןישראלמ"יפאורה תבורי בעפחמן דו חמצניCO2מ"אדמה מכתשים בע

תו תקןירדןJordan gasפחמן דו חמצניCO2מ"אדמה מכתשים בע

21-דצמבלגיהC-1050-GACSA-NV DESOTECפחם פעילמ"בע (2002)אודיס אביזרי השקיה  

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

22-אוגגרמניהUNITOEKW Wassertechnik GmbH חומר חיטוימ"בע (1994)יצוא . איי.די.בי.אי

תו תקןישראלמ"אדמה מכתשים בעלליטר'  גר120כלור פעיל NaClOמ"אלקטרו כלור תעשיות כימיות בע

21-יולבריטניהEndoSan50Endo Enterprises Ltdחומר חיטויאמ מור ייזום בע״מ

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

22-מרץגרמניהSILIPHOSKURITA EUROPE APWפוליפוספטיםמ"בורלא בע

21-אוגסיןClorine Dioxide TABLETBanana Group Limitedחומר חיטוימ"די וואטר בע.אס.בי

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

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

22-ספטישראלAquarex 1214pGES - enviromental solutionsאנטיסקלאנטי אי אס אינויירומנטל סולושנס'ג

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

22-ספטישראלAquarex 1210pGES - enviromental solutionsאנטיסקלאנטי אי אס אינויירומנטל סולושנס'ג

22-מרץתאילנדPACSumalchlor 50SUMMITמ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכם

21-דצמישראלמ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכםמשמש לניקוי וטיפול במקדחים77קלגל מ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכם

21-דצמישראלמ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכםמשמש לניקוי וטיפול במקדחיםאצטוגלמ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכם

21-דצמ40%Richet Groupבריכוז מוצהר של - משמש לניקוי וטיפול במקדחים קלגוןמ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכם

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

22-מרץסיןCLuwei Shandong ויטמין 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 בע משקלי42% 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%אחוז משקלי NaHSO3מ"בע (יצור כימקלים)עמגל -דיפוכם

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

22-מאיסיןCZHENGZHOU TUOYANG INDUSTRIAL CO., LTD ויטמין חומצה אסקורביתמ"בע (יצור כימקלים)עמגל -דיפוכם

22-ינוישראלמ"בע (יצור כימקלים)עמגל -דיפוכםמשקלי 50%חומצת לימון מ"בע (יצור כימקלים)עמגל -דיפוכם

תו תקןישראלמ"בע (יצור כימקלים)עמגל -דיפוכם משקלי25% 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
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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 בעלליטר'  גר120כלור פעיל NaClOמ"דשנים וחומרים כימיים בע

תו תקןישראלמ"דשנים וחומרים כימיים בע אלומיניום Al2(SO4)342%מ"דשנים וחומרים כימיים בע

21-דצמסיןSHANGHAI OPENCHEM COאחוז משקלי NaDCCA56%מ"דשנים וחומרים כימיים בע

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

22-פברהודוORLג לליטר מים" מ15במנת טיפול מרבית ברזל תת כלורימ"דשנים וחומרים כימיים בע

22-מרץהודוSCIג לליטר מים" מ15במנת טיפול מרבית ברזל תת כלורימ"דשנים וחומרים כימיים בע

22-מרץהודוCPIג לליטר מים" מ15במנת טיפול מרבית ברזל תת כלורימ"דשנים וחומרים כימיים בע

22-אפרישראלמ"דשנים וחומרים כימים בע.B.S.Bנתרן ביסולפיטמ"דשנים וחומרים כימיים בע

22-מרץישראלמ"דשנים וחומרים כימים בע98%אחוז משקלי חומצה גופרתיתמ"דשנים וחומרים כימיים בע

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

21-דצמסיןCa(OCl)2HYDRO CLORSinopec Jinghan Salt&Chemical Complexמ"הידרופארם בע

21-אפרישראלזהר דליה פרופשיונל שותפות מוגבלתZoharguard SB-207אנטיסקלאנטזהר 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%כלור פעיל  NaDCCAמ"טרייטל הנדסה כימית בע

22-פברישראלמ"יפאורה תבורי בעפחמן דו חמצניCO2מ"יפאורה תבורי 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 בעלליטר'  גר120כלור פעיל NaClOמ"שיווק כימיקלים בע ( 2005 )כימיכלור 

22-אפרטורקיהHicri Ercili Deniz Nakliyat Kimyevi Maddeler san. ve Tic. Ltd. Sti אלומיניום Al2(SO4)340%מ"שיווק כימיקלים בע ( 2005 )כימיכלור 

22-מרץמצריםChimiartג לליטר מים" מ15במנת טיפול מרבית ברזל תת כלורימ"שיווק כימיקלים בע ( 2005 )כימיכלור 

22-יונסין.CCSPC WEISHENG PHARMAUCEUTICAL CO. LTD ויטמין חומצה אסקורבית מ"שיווק כימיקלים בע ( 2005 )כימיכלור 

22-מרץב"ארהINNOVATE WATER CAREאחוז משקלי Ca(OCl)268%מ"לוכסמבורג תעשיות בע

21-ספטישראלמ"מטלוב בעScaleTech Lp   אנטיסקלאנטמ"מטלוב בע

אנטיסקלאנטמ"מטלוב בע
 Solution of policarboxylic acids and phosphonic 

acid derivative
BWA Water Additives Regulatory Group21-מרץבריטניה

20-אוגבריטניהGenesol 704Genesys international Ltdאנטיסקלאנטמ"מטלוב בע

22-יולתאילנדPACSumalchlor 50Summit Chemical Specialty Productsמ            "פיברטק תעשיות צנרתפיברגלס בע

22-אוגסיןPrevent dP 4650WFחומצה פוספוניתמ"טק כימיקלים בע-פלו

תו תקןישראלמ"מחצבים ושיש בע. פ.מסידן פחמתי לא נקבובי CaCO3 CLASS 1מ"מחצבים ושיש בע. פ.מ

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

20-ספטישראלפריקלסאחוז 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

21-דצמב"ארהמ''נלקו שירותים תעשייתיים בעPC-510Tאנטיסקלאנטמ''נלקו ישראל שירותים תעשייתיים בע

22-ינואיטליהמ''נלקו שירותים תעשייתיים בעPC-191חומצה פוספוניתמ''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

22-אוגטורקיהPC-191Nalcoחומצה פוספוניתמ''נלקו ישראל שירותים תעשייתיים בע

22-אוגסיןPC-1640Nalcoחומצה פוספוניתמ''נלקו ישראל שירותים תעשייתיים בע

22-אוגספרדNaClO23050SNalcoמ''נלקו ישראל שירותים תעשייתיים בע

22-יולב"ארהMDF500(part B), MDF500(part A).MDFSPAN -WORLD DISTRIBUTION L.L.Cמ                             "סיל הנדסה בע

תו תקןישראלמפעלי מוזאיקה ומינרלים- מ " בע81צמיתות סידן פחמתי לא נקבובי CaCO3CLASS 2מפעלי מוזאיקה ומינרלים- מ " בע81צמיתות 
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22-פברישראלמ"מים צלולים בע-צלולPACDW 10מ"מים צלולים בע-צלול

22-פברישראלמ"מים צלולים בע-צלולPACDW 20מ"מים צלולים בע-צלול

22-פברישראלמ"מים צלולים בע-צלולPACDW PACמ"מים צלולים בע-צלול

22-יולב"ארה NaDCCA anhydrousTroclosene ACL 60 Oxychem USA מ"קונצפט לרוקחות בע

22-יולב"ארה NaDCCA anhydrousKlorVet Oxychem USA מ"קונצפט לרוקחות בע

22-יולב"ארה NaDCCA anhydrousKlorVet XL Oxychem USA מ"קונצפט לרוקחות בע

22-יולב"ארה NaDCCA anhydrousTahrmayim Oxychem USA מ"קונצפט לרוקחות בע

22-יולב"ארה NaDCCA anhydrousTahartafOxychem USAמ"קונצפט לרוקחות בע

22-יולב"ארה NaDCCA anhydrousKlorSept, KlorAcide, TaharSept, K-Sept Oxychem USA מ"קונצפט לרוקחות בע

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

20-אוגגרמניהRPI-4900TORAY MEMBRANEאנטיסקלאנטמ"קיסטון הנדסה בע

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

22-ינוישראלמ"טל אור אקולוגיה בעאחוז משקלי 50%חומצת לימון מ"שער כימיקלים בע

תו תקןישראלמ"שער כימיקלים בעלליטר'  גר120כלור פעיל NaClOמ"שער כימיקלים בע

תו תקןירדןAL-BAHA COMPANYלליטר'  גר120כלור פעיל NaClOמ"שער כימיקלים בע

22-פברסיןCSHANDONG TIANLI PHARMAUCEUTICAL CO. LTDויטמין חומצה אסקורביתמ"שער כימיקלים בע

22-מאיסיןCSHANDONG LUWEI PHARMAUCEUTICAL CO. LTDויטמין חומצה אסקורביתמ"שער כימיקלים בע

תו תקןישראלמ"דשנים וחומרים כימיים בעלליטר'  גר120כלור פעיל NaClOמ"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

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


