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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

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

23-נובבריטניה EndoSan3®Endo Enterprises (UK) Ltd חומר חיטוימ"אם מור ייזום בע

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

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

24-פברפיליפיניםBFCARB IWD 830EOBF INDUSTRIES, INCפחם פעילמ   "בע. י.אתניב ב

23-מרץגרמניהFERROFOS 8441BK Giulini GmbHאנטיסקלאנטמ"בורלא בע

23-ספטגרמניהMetaquaTM 8140KURITA EUROPE APWאנטיסקלאנטמ"בורלא בע

Osmotechאנטיסקלאנטמ"בורלא בע
®

 1141KURITA EUROPE APW23-ספטגרמניה

Kuriverterאנטיסקלאנטמ"בורלא בע
®

 IK-110KURITA EUROPE APW23-ספטגרמניה

Ferrolixאנטיסקלאנטמ"בורלא בע
TM

 8354KURITA EUROPE APW23-ספטגרמניה

Cetamineאנטיסקלאנטמ"בורלא בע
TM V217KURITA EUROPE APW23-ספטגרמניה

23-ספטגרמניהCetamine G818KURITA EUROPE APWאנטיסקלאנטמ"בורלא בע

תו תקןגרמניהSILIPHOSKURITA EUROPE APWפוליפוספטיםמ"בורלא בע

23-אוגישראלמ"ביו פורט בעBio Fortחומר חיטוימ"ביו פורט בע

23-אוקגרמניהHydraffin CC 8X30DONAU CARBON GmbHפחם פעילמ"מרק טכנולוגיות בע'בנצ

BlueGreen Water Technologies Ltd.אנטיסקלאנטLake GuardTM OxyChemSystems23-אפרדרום אפריקה

23-נובישראלמ"י בע'י ל ג'גרינליין גלובל גACTIVE GREENמסיר אבניתמ"י בע'י ל ג'גרינליין גלובל ג

24-ינוישראלמ"דיפוכם בעמשמש לניקוי וטיפול במקדחים77קלגל מ"דיפוכם בע

24-ינוישראלמ"דיפוכם בעמשמש לניקוי וטיפול במקדחים710/8אצטוגל מ"דיפוכם בע

24-ינוישראלמ"דיפוכם בעמשמש לניקוי וטיפול במקדחים40%קלגון מ"דיפוכם בע

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

תו תקןסיןYancuiאחוז משקלי NAClO224.5%מ"דיפוכם בע

תו תקןישראלמ"בע (יצור כימיקלים)עמגל -דיפוכםאחוז משקלי Z-3024.5%-27.6%חומצה פוספונית מ"דיפוכם בע

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

תו תקןישראלמ"דיפוכם בעאחוז משקלי FeCl336%מ"דיפוכם בע

תו תקןישראלמ"דיפוכם בע40%אחוז משקלי NaHSO3מ"דיפוכם בע

24-אפרסיןCZHENGZHOU TUOYANG INDUSTRIAL CO., LTD ויטמין חומצה אסקורביתמ"דיפוכם בע

24-אפרישראלמ"דיפוכם בעמשקלי 50%חומצת לימון מ"דיפוכם בע

תו תקןישראלמ"דיפוכם בע40%בריכוז מוצהר של FeCl3מ"דיפוכם בע

24-יונישראלמ"דיפוכם בע10אוקסוגל מי חמצןמ"דיפוכם בע

24-יולבלגיהHypersperse MDC712ESUEZ Water Technologies & Solutionsאנטיסקלנטמ"דיפוכם בע

23-פבראיטליהHYPERSPERSE MDC714GE Water & Process Technologiesאנטיסקלנטמ"דיפוכם בע

23-מרץטורקיהCO2NIGDEGuney Dogal Gaz San. TIC. ASמ"דשנים וחומרים כימיים בע

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

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

24-אוקמצריםNaOH50%TRICONמ"דשנים וחומרים כימיים בע

24-אוקטורקיהNaOH50%PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Sמ"דשנים וחומרים כימיים בע

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

24-פברבריטניהGenesys SIGenesys International Ltdאנטיסקלנטהצבי כימיקלים

24-פברב"ארהSpectraGuardTM 111PWTTMאנטיסקלנטהצבי כימיקלים

23-דצמבריטניהGenesys MPGenesys International Ltdחומצה פוספוניתהצבי כימיקלים

24-יולטורקיהMAKS 5031BIMAKS KIMYAפוליפוספטיםהצבי כימיקלים
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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

24-פברישראלמ"יפאורה תבורי בעפחמן דו חמצניCO2מ"יפאורה תבורי בע

23-אפרספרדPoly (diallyldimethylammonium chloride) SIFLOC C 400 LCromogenia Units S.Aמ"כימו הנדסה 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 

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

23-יונבלגיהTwinOxide® component A&BTwinOxide International B.Vחומר חיטוימ"ז אחזקות בע'מארוני

23-מרץישראלמ            "פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בעHClACIDIL 22%מ"פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע

23-מרץישראלמ            "פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בעHClACIDIL 15%מ"פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע

23-פברישראלמ            "פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע10%אוקסינאל תמיסת מי חמצןמ"פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע

23-פברישראלמ            "פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע A-RM-200-65-1תערובת לקידוחי מי שתיהמ"פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע

23-פברישראלמ            "פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע710-12אצטופר תערובת לקידוחי מי שתיהמ"פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע

23-פברישראלמ            "פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע40לגון תערובת לקידוחי מי שתיהמ"פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע

23-פברישראלמ            "פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע710-8אצטופר תערובת לקידוחי מי שתיהמ"פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע

23-פברישראלמ            "פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע77לגון תערובת לקידוחי מי שתיהמ"פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע

24-ינוישראלמ            "פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע  356/10סקלאנט תערובת לקידוחי מי שתיהמ"פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע

24-ינוישראלמ            "פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע  356/12סקלאנט תערובת לקידוחי מי שתיהמ"פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע

23-ינוישראלמ"אדמה מכתשים בעNaOH47-50%מ"פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע

24-אוקישראלמ            "פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בעRM65-200Tתערובת לקידוחי מי שתיהמ"פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע

23-אוגאנגליהPrevent dP 4650IMCחומצה פוספוניתמ"טק כימיקלים בע-פלו

23-מאיקנדהDUTRION TABLETDuka Production Ltdטבליות כלור דיאוקסידם"כם בע- מולי

23-אפרספרדCPQ dinfex® O2  CPQ Ibérica, S.Aאבקה לניקוי מתקני מי שתייהמ"מי עדן בע

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

תו תקןישראלמ"מקסימה המרכז להפרדת אוויר בע99.99%מעל CO2מ"מקסימה המרכז להפרדת אוויר 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 2 CLASS 1מ"נגב מינרלים תעשייתים בע

23-ינואיטליהCL-50Nalcoפוליפוספטיםמ''נלקו ישראל שירותים תעשייתיים בע

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

23-אוגהודוNEEESORBTM 1240C Kalimati Carbon Pvt. Ltdפחם פעילמ"שיכון ובינוי סביבה בע

24-פברישראלמ"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

23-אפרסיןCZHENGZHOU TUOYANG INDUSTRIAL CO.,LTDויטמין חומצה אסקורביתמ"שער כימיקלים בע

24-פברסיןCSHANDONG LUWEI PHARMAUCEUTICAL CO. LTDויטמין חומצה אסקורביתמ"שער כימיקלים בע

תו תקןישראלמ"דשנים וחומרים כימיים בעלליטר'  גר120כלור פעיל NaClOמ"שער כימיקלים בע

24-פברמצרייםMISR CHEMICALSג לליטר מים" מ15במנת טיפול מרבית FeCl3מ"שער כימיקלים בע

תו תקןישראלמ"רותם אמפרט בעHCl32%מ"רותם אמפרט בע

23-אוקשבדיהAquaSorb®Jacobi Carbons ABפחם פעילמ"רימון שירותי ייעוץ וניהול בע


