
LIQUIDGAS
Boutique Gas & Chemical Solution



Mitcham Yevolim
Pardesiya 4281500
Israel
Tel.: +972-9-9740777
Email: info@liquidgas.co.il
www.liquidgas.co.il

LIQUIDGAS
Boutique Gas & Chemical Solution



www.liquidgas.co.il

Unique methods for contaminated soil.
Usage of cost-effective materials for vast effective areas 
both on land and in a marine environment.
All methods are approved by global regulations.
Results show a significant decrease in all parameters within 
a short period of time.
LiquidGas was chosen to lead the treatment of the largest 
oil spillage in Israel.
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Remediation of Soil and Sea Pollution



LiquidGas specializes at custom made solutions in evacuation, recycling 
and neutralization of hazardous waste.
LiquidGas holds permits from the Israeli Ministry of Environment for 
waste treatment.
Unidentified materials sampling skills.
Handling Dangerous Gas Cylinders
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Treatment of Hazardous Waste

Recycling expired materials and excess inventory

LiquidGas offers recycling services for expired materials and over stock.
Proven experience with analysis, repackaging, marketing and recycling 
of products domestically and globally.
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נטרול/מחזור חומרים מסוכנים
היתר רוחבי מהמשרד להגנת הסביבה לפינוי פסולת חומרים מסוכנים בגלילי גז.

✓ יכולת דיגום ייחודית למיכלים בלתי מזוהים מכל הסוגים
✓ פיתוח תהליכי נטרול ללקוחות לפי דרישה

✓ מחזור חומרים פגי תוקף/ עודפי מלאי כולל מסוכנים.
✓ דיגום ואנליזה של אבקות, תרחיפים, נוזלים, וגזים במגוון אריזות.

✓ טיפול באריזות פגומות/ דולפות

שיקום קרקעות ומציאת פתרונות טכנולוגיים ייחודיים
✓ פתרונות ייחודיים לקרקע מזוהמת

✓ שימוש בחומרים חסכוניים עבור שטחים נרחבים בזיהומי קרקע וים.
✓ כל שיטות העבודה מאושרות על פי תקנים בינלאומיים.

✓ התוצאות מוכיחות ירידה משמעותית בכל הפרמטרים תוך פרק זמן קצר.
✓ ליקוויד גז נבחרה להוביל את הטיפול בשפך הנפט הגדול בישראל – שמורת עברונה



יבואן בלעדי של גלילי לוקספר
מתן מענה ללקוחות במציאת מקורות לחומרים מיוחדים ולא סטנדרטיים
יבוא מולקולות מורכבות כולל חומרי נפץ, הדורשים רישיון יבוא / אישורי 

משתמש / רכש עקיף
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ייבוא חומרים מסוכנים

Exclusive Distributor of Luxfer cylinders
Sourcing solutions for special and non-standard materials
Specializing in complex molecules which require import and end-user licenses
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Import of Dangerous Goods


