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 בקטריאלית לאחר כביסות-בשימור פעילות אנטי התקדמות טכנולוגית נוספתהנדון: 

בקטריאלית לאחר כביסות  -בהמשך לדיווחים קודמים של החברה בקשר עם שימור פעילות אנטי

החברה מתכבדת להודיע,  (,  2021-01-169854אסמכתא מס':    2021בנובמבר    23)דיווח מיידי מיום  

המעידות על שמירה על    1תקבלו אצלה תוצאות בדיקה של מעבדה חיצונית, ה 2202 מרץב  5כי ביום 

של  ביתיות    כביסות  100לאחר  בבד שטופל בטכנולוגיה של החברה  בקטריאלית גבוהה  -פעילות אנטי

בדיקה זו נעשתה בהמשך לבדיקת מעבדה מחודש פברואר  .  ("בדיקה א'")  מעלות צלסיוס  40-הבד ב

בקטריאלית גבוהה  -פעילות אנטיעל    שמר  כי בד שטופל על ידי החברהמעידות    יהתוצאות, ש2022

  בדיקה")  של החברה  כביסות תחת תנאים מחמירים אשר הוגדרו על ידי לקוח פוטנציאלי  75לאחר  

 (.ב"

אינדיקציות   פי  על  החברה,  ידיעת  מגורמים  שלמיטב  הטקסטילקיבלה    הנ"ל תוצאות  ה,  בשוק 

  שהתקבלו עדיפות על תוצאות    הןבתחום הטיפול בטקסטיל ועמידותו לכביסות, ו  התקדמות מהוות  

  בשימוש בטכנולוגיות מתחרות.

הב רמת  את  מעלות  הנ"ל  התוצאות  החברה,  של  ילהערכת  עתידי  מסחור  במסגרת  כי  טחון 

מכונות ומתכלים פרי פיתוחה של החברה לשוק  ייצור ומכירה של    יתאפשרוהטכנולוגיה של החברה,  

 . , כגון בתי חולים ובתי מלוןטקסטיל עמיד לבקטריות ווירוסיםהמעוניין בייצור   ,מוסדיה

( אסייאתי  OEMנעשתה על פי דרישת לקוח פוטנציאלי שהינו ספק טקסטיל )ב'  בדיקה  יצוין, כי  

ידי  וניתוחן,  מהגדולים בעולם בתחום ההלבשה. לאחר קבלת תוצאות הבדיקה   נמסר לחברה על 

 מתחרות.   באמצעות טכנולוגיותטרם הושגו בעבר  אשר מרשימות  תוצאותמדובר בהיצרן 

 :להלן פירוט הבדיקות שבוצעו

א'   בבדיקה  ש  2הגרמנית   Hohensteinמעבדת  התבצעה  בד  בתרכובת  על  החברה  ידי  על  טופל 

ולאחר    4מעלות צלסיוס,   40–פעמים ב  100כובס הבד במעבדה    במסגרת הבדיקה  3.אבץ-תחמוצת

כנגד שני סוגי בקטריות    ISO20743על פי תקן  בבד  בקטריאלית  -רמת הפעילות האנטינבחנה  מכן  

הבדיקה    5.שעות אינקובציה של הבקטריות על הבד המטופל מול בד ביקורת לא מטופל  18לאחר  

 

 .2022במרץ  6עיבוד תוצאות המעבדה וניתוחן הושלם ביום  1
2 Hohenstein -Textile Expertise. To the Point.  -Hohenstein  
 . כותנה-מסוג פוליאסטר 3
 .Persilבשימוש בנוזל כביסה מסוג  4
, וכנגד  log/99.99%-3.88בקטריאלית שהתקבלה היא  -הפעילות האנטי  staphylococcus aureusכנגד הבקטריה מסוג    5

 .log/99.90%-3.01בקטריאלית שהתקבלה היא -הפעילות האנטי klebsiella pneumoniaeהבקטריה מסוג 
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  99.9%אל מול שני סוגי הבקטריות הייתה  בבד המטופל  בקטריאלית  - הפעילות האנטיהראתה כי  

   .להומע

אשר טופל    7המעבדה קיבלה בד  6השוויצרית.  Microbe investigations  בדיקה ב' התבצעה במעבדת

ולאחר    8מעלות צלסיוס   60-פעמים ב  75אבץ, כיבסה את הבד  -על ידי החברה בתרכובת תחמוצת

האנטי הפעילות  רמת  את  בחנה  תקן  -מכן  פי  על  סוגי    AATCC100בקטריאלית  שלושה  כנגד 

- בקטריות הידועות כקשות לנטרול, וזאת לאחר זמן חשיפה קצר ומאתגר יותר להשגת פעילות אנטי

לא מטופל  2  -בקטריאלית   ביקורת  בד  מול  על הבד המטופל  של הבקטריות  אינקובציה    9. שעות 

  . 99.6%-ו   99.5%,  98.7%סוגי הבקטריות היו    תפעילות האנטי בקטריאלית אל מול שלושתוצאות ה

המעבדה, אשר בודקת תכופות תרכובות כימיה מתחרות, עדכנה את החברה כי התוצאות שהתקבלו  

  10. התקבלו בבדיקות קודמות עם תרכובות כימיה מתחרותשהינן עדיפות על תוצאות 

על ידי החברה  טרם הבדיקה  טופלו  ב'(  -)בדיקות א' וא הדיווח שלעיל  מוששנבדקו  יובהר, כי הבדים  

פרי   הטכנולוגיה  מסחור  את  השלימה  טרם  החברה  הדיווח  למועד  כי  יובהר,  כן  מעבדה.  ברמת 

 פיתוחה. 

ייצור ומכירה בעתיד של  של  אפשרות  ל  בנוגעלעיל, ובכלל זה,    החברה  והנחות  הערכות  ת,תחזיו

ו/או   מתכלים  חומרים  ו/או  אשפרה  המוסדי מכונות  לשוק  ווירוסים  לבקטריות  עמיד  טקסטיל 

בדיקות   לתוצאות  ומתחר  מים גור  ושביצעמקבילות  ובנוגע  עלל ים  אנטי   שמירה  - פעילות 

מטופל  בקטריאלית   נוספים,בבד  כביסה  מחזורי  לאחר    ד, עתי  פני  צופה  מידע   בבחינת  הן  גם 

 התפתחויות  בדבר  החברה  הערכות  על  , המבוסס1968-ערך תשכ"ח  ותנייר  בחוק  זה  מונח  כהגדרת

  אלה  הערכות.  בשליטתה  ואינו  ודאי  אינו  ל,בכל  אם  ם,התרחשות  מועד  אשר  עתידיים  ואירועים

  ה, החבר  ידי  על  שהוערך  מכפי  שונה  באופן  להתממש  או  ן,חלק  או  כולן  ש,להתממ   שלא  עשויות

ו/או  בשליטת   אינם   אשר  שונים   מגורמים  כתוצאה  הסיכון  מגורמי  איזה  התממשות  החברה 

   .2020ת לשנ החברה של התקופתי בפרק א' לדוח הנזכרים
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 מנכ"ל ,  יגאל זיתון
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 ספנדקס -מסוג מודל 7
 . Tideבשימוש בנוזל כביסה מסוג  8
בקטריאלית שהתקבלה  -הפעילות האנטי  Resistant Staphylococcus Aureus-Methicillinכנגד הבקטריה מסוג   9

בקטריאלית שהתקבלה היא  -הפעילות האנטי  klebsiella pneumoniae, כנגד הבקטריה מסוג  log/99.64%-2.4היא  
2.3-log/99.53%  מסוג הבקטריה  וכנגד   ,Scherichia coli  האנטי היא  -הפעילות  שהתקבלה  -1.9בקטריאלית 

log/98.70% . 
10 "The results are definitely very good and above par to what we have seen with other chemistry” 
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