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SOLVAY BREIDT ZIJN ACTIVITEIT EXTRAZUIVERE NATTE
CHEMICALIËN UIT OP DE CHINESE ELEKTRONICAMARKT
Investering in upgrade fluorwaterstofzuurproductie tot elektronische kwaliteiten
voor foto-elektrische panelen
Solvay kondigt vandaag aan dat het met zijn Chinese partner Sinochem Lantian heeft beslist een
productie-installatie voor fluorwaterstofzuur in elektronische kwaliteiten te bouwen voor Lansol Fluorchem
Co, Ltd., Solvays joint venture met Zhejiang Lantian Environmental Protection Co, Ltd., een
dochterbedrijf van de Sinochem Lantian Groep. Er zal al commercieel product tegen het einde van dit jaar
beschikbaar zijn.
Er is ook overeengekomen dat de verkopen van de elektronische kwaliteiten van fluorwaterstofzuur zullen
lopen via een bedrijf gespecialiseerd in natte chemicaliën voor de elektronicamarkt. Solvay heeft voorts
een contract afgesloten met Lansol waardoor Lansol kan beschikken over Solvays technologie voor de
hoogwaardige elektronische kwaliteiten te maken, gebruikt in de elektronicasector en meer specifiek voor
foto-elektrische panelen.
“De nieuwe contracten met onze Chinese partner geven Solvay de mogelijkheid zijn positie als
technologische leider in de groeiende Chinese markt voor ultrazuivere natte chemicaliën uit te breiden en
te upgraden”, zegt Eric Mignonat, Algemeen Directeur van Strategic Business Unit Peroxides van Solvay.
“Solvay bewijst met deze belangrijke beslissingen in China hoe het zijn strategie van geografische
expansie voortzet op topmarkten die sterk kunnen groeien”, voegt Olivier du Roy, Country Manager
Greater China van Solvay, eraan toe.
“De contracten zullen de strategische samenwerking van Sinochem Lantian en Solvay en ook de basis
voor andere projecten in de toekomst versterken. Ze passen ook in Sinochem Lantians strategie voor de
ontwikkeling van zijn fluorchemie”, zeg Shuiyao Wang, algemeen vicedirecteur van Sinochem Lantian
Groep. “De elektronische kwaliteit van fluorwaterstofzuur wordt als een hoogwaardig product in China
beschouwd en de vraag in China wordt grotendeels met invoer gedekt. De samenwerking met Solvay
geeft de Chinese fluorindustrie de mogelijkheid om deze technologie snel te verwerven en zo te voldoen
aan de snelgroeiende vraag in de Chinese hightech industries”, benadrukt Wang nog.
LANSOL FLUORCHEM Co, Ltd. is een joint venture van de Chinese fluorchemieproducent Zhejiang Lantian
Environmental Protection Co., Ltd. (70%) en Solvay (30%) in Quzhou, Zhejiang, die gezuiverd fluorwaterstof in
technische kwaliteiten maakt. Lansol bedient de Chinese markt en is een belangrijke uitvoerder voor de regio.
SINOCHEM LANTIAN is een dochter van Sinochem Groep. Het is de leidende geïntegreerde producent van
fluorchemicaliën met een volledige industriële keten van vloeispaat, vervangers voor stoffen die de ozonlaag
aantasten, fluorpolymeren en fluorfijnchemie.
SINOCHEM is het grootste geïntegreerde landbouwchemiebedrijf met meststoffen, bestrijdingsmiddelen en
zaadproducten. Het heeft 5 afdelingen, landbouw, energie, chemie, vastgoed en financiën. Het is het op drie na
grootste oliebedrijf in China en een belangrijke leverancier van chemiediensten. Het is ook invloedrijk in het
topsegment van de Chinese commerciële vastgoedmarkt en de niet-bancaire financiële markt. Voor meer
informatie kan u terecht op www.sinochem.com.
SOLVAY is een internationale industriële groep, actief in Chemie. Hij levert een breed gamma producten en
oplossingen die bijdragen aan de verhoging van de levenskwaliteit. De groep met hoofdkwartier in Brussel telt
ongeveer 19.000 werknemers in 50 landen. In 2009 bedroeg de geconsolideerde omzet van de groep 8,5
miljard EUR. Solvay staat genoteerd op de NYSE Euronext–beurs in Brussel (NYSE Euronext: SOLB.BE Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Voor meer informatie kan u terecht op www.solvay.com.
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