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SOLVAY VERHOOGT DE PRODUCTIE VAN NATRIUMBICARBONAAT
IN ITALIË OM TE VOLDOEN AAN GROEIENDE VRAAG
De bijkomende natriumbicarbonaatcapaciteit zal vooral dienen voor
leefmilieutoepassingen
Solvay maakt bekend dat de capaciteitsuitbreiding voor natriumbicarbonaat op zijn site in Rosignano, Italië,
met succes in productie is genomen. Met deze uitbreiding wordt Rosignano met een jaarcapaciteit van
250.000 ton de grootste natriumbicarbonaatfabriek ter wereld. Solvay produceert natriumbicarbonaat in
Europa, in Egypte en in de VSA. Met de capaciteitsverhoging in Rosignano bedraagt Solvays totale jaarlijkse
productiecapaciteit voor natriumbicarbonaat 870.000 ton.
Solvay verkoopt zijn natriumbicarbonaat onder de merknaam BICAR® voor een breed gamma aan
toepassingen. Door de snelgroeiende vraag was bijkomende productiecapaciteit noodzakelijk geworden.
Meer in het bijzonder draagt natriumbicarbonaat aanzienlijk bij tot de bescherming van het leefmilieu met
het NEUTREC®-procedé, ontwikkeld door Solvay voor de behandeling van rookgassen.
Voorts worden bijzondere varianten van BICAR® gebruikt in allerlei farmaceutische en paramedische
toepassingen zoals hemodialyse. De natriumbicarbonaatfabrieken in Dombasle, Frankrijk en Torrelavega,
Spanje hebben voorts recent de normen voor Good Manufacturing Practices (GMP) ingevoerd voor API’s
(Active Pharmaceutical Ingredients) en hebben ook het Certificaat van de monografie van de Europese
Farmacopee (CEP) verworven.
Het is ook heel gebruikelijk natriumbicarbonaat te gebruiken in de voedingsindustrie, zowel voor voeding
bestemd voor de mens als voor dieren, in detergenten en brandblusapparaten en meer recent ook voor de
reiniging van oppervlakken, de verwijdering van asbest in gebouwen (BICARJET®), enz.
“Met deze nieuwe productiecapaciteit kunnen we tegemoet komen aan de steeds grotere vraag van onze
klanten”, zegt Giordano Zappelli, Marketing Manager van ‘natriumcarbonaat en verwante producten’ in de
Strategische Business Unit Natriumcarbonaat. “Dank zij deze investering in Italië zullen we ook in de
toekomst de uitstekende milieuvoordelen van natriumbicarbonaat kunnen aantonen”, voegt hij er aan toe.
Toelichting aan de redactie:
Natriumbicarbonaat (NaHCO3) is een wit kristallijn poeder, ook wel natriumwaterstofcarbonaat of
sodiumcarbonaat genoemd. Men beschouwt deze niet-toxische specialiteit wel eens als een ‘mirakelproduct’
omdat het thuis op heel wat verschillende manieren kan worden ingezet: bakken, schoonmaken, ontgeuren,
water verzachten, het witten van de tanden, bevorderen van de spijsvertering, enz. Dat het op zoveel
verschillende manieren bruikbaar is, heeft te maken met de typische eigenschappen van
natriumbicarbonaat, dat verzuring tegengaat, bruist en bruikbaar is als mild schuurmiddel.
De SOLVAY-groep is een internationale chemische en farmaceutische groep met zetel in Brussel. Hij heeft
meer dan 29.000 werknemers in 50 landen. In 2008 bedroeg zijn geconsolideerde omzet 9,5 miljard EUR,
gerealiseerd in drie activiteitssectoren: Chemie, Kunststoffen en Farmaceutische Producten. Solvay staat
genoteerd op de NYSE Euronext-beurs in Brussel (NYSE Euronext: SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB Reuters: SOLBt.BR). Meer informatie vindt u op www.solvay.com.
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