Brussel, 20 april 2012, 7.30 uur

SOLVAY BREIDT ZIJN PORTFOLIO NATTE CHEMICALIËN UIT MET
ULTRAZUIVER FOSFORZUUR VAN HALFGELEIDERKWALITEIT
De productie van ultrazuiver fosforzuur met een nieuwe en zeer nauwkeurige
kristallisatietechnologie is succesvol gestart
Solvay maakt bekend dat zijn nieuwe fabriek voor ultrazuiver fosforzuur van halfgeleiderkwaliteit in
Bernburg, Duitsland begonnen is met de levering van dit gravurezuur met hoge toegevoegde waarde
aan producenten van elektronische toestellen en componenten en aan de halfgeleiderindustrie. Dit
nieuwe, uiterst zuivere zuur is een aanvulling van de productportfolio van ultrazuivere natte
chemicaliën voor de elektronische en de halfgeleiderindustrie zoals waterstoffluoride en peroxides. De
fabriek gebruikt een nieuwe en uiterst precieze kristallisatietechnologie die Solvay in samenwerking
met zijn Nederlandse technologiepartner TNO heeft ontwikkeld.
“Deze nieuwe fabriek voor fosforzuur vult een aantal investeringen en capaciteitsuitbreidingen aan,
uitgevoerd door de Divisie Elektronische Natte Chemicaliën in de voorbije twee jaar, hoofdzakelijk in
China en de Verenigde Staten, en vooral gericht op andere uiterst zuivere producten zoals
waterstofperoxide, waterstoffluoride en ammoniumfluoride. Met fosforzuur voegen wij een nieuw
product van vitaal belang toe aan ons productengamma. We rekenen op onze analytische, logistieke
en klantenondersteunende capaciteiten om ons aanbod aan onze klanten in de halfgeleiderindustrie
te verbeteren”, verklaarde Steve Dobson, Hoofd van de Divisie Elektronische Natte Chemicaliën van
Solvay.

SOLVAY is een internationale chemiegroep geëngageerd in duurzame ontwikkeling met een grote
aandacht voor innovatie en operationele uitmuntendheid. Zijn recente acquisitie van het
fijnchemiebedrijf Rhodia creëerde een veel grotere wereldspeler die meer dan 90% van zijn
verkopen haalt op markten waar hij tot de wereldtop 3 behoort. Solvay levert een breed gamma
producten die bijdragen tot de verhoging van de levenskwaliteit en de prestaties van zijn klanten in
markten zoals consumptieproducten, bouw, voertuigen, energie, water en milieu en elektronica. De
groep met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 29.000 werknemers in 55 landen en haalde in 2011
een omzet van 12,7 miljard EUR (pro forma). Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op NYSE
Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR).
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