Brussel, 18 juli 2012, 7.30 uur

Solvay begint met de productie van
compounds uit speciale polymeren in China

Solvay maakt vandaag bekend dat zijn fabriek voor compounds van speciale polymeren in
Changshu in de Chinese provincie Jiangsu begonnen is toe te leveren en zo tegemoetkomt aan
de groeiende lokale vraag naar deze compounds voor speciale polymeren. De fabriek bedient
vooral klanten in de elektronische en de automobielindustrie, en ook de markten van
consumptie-producten en industriële toepassingen in China met compounds van Amodel®
polyftalamide (PPA), Ixef® polyarylamide (PARA) en Kalix® (gemodificeerd PARA).
Met deze fabriek was een investering van 21 miljoen EUR gemoeid. Haar totale capaciteit kan
zonder probleem worden verhoogd en haar gamma kan ook worden uitgebreid met compounds
op basis van andere zeer performante polymeren. De installatie paalt aan de fabriek die in
aanbouw is voor de speciale polymeren SOLEF® Polyvinylideenfluoride (PVDF),
TECNOFLON® Fluoroelastomeren (FKM) en hun onmisbaar monomeer VF2.
“De opstart van onze fabriek voor compounds in Changshu is een belangrijke stap in het plan
van Solvay voor de uitbouw van zijn groeiende industriële basis in China. De Groep is
vastbesloten om zijn klantenbestand in dat land te vergroten. De omzet van de Speciale
Polymeren in Azië is al gegroeid tot meer dan 30% van onze totale verkoop en we zien dat
deze trend aanhoudt,” zegt Augusto di Donfrancesco, Algemeen Directeur van de Global
Business Unit Speciale Polymeren.
Meer informatie over de drie speciale polymeren en hun toepassingen is beschikbaar op de
volgende bladzijde in de toelichting voor de redacties.
SOLVAY is een internationale chemiegroep geëngageerd in duurzame ontwikkeling met een
grote aandacht voor innovatie en operationele uitmuntendheid. Hij haalt meer dan 90% van
zijn verkopen 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 31.000
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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Toelichting voor de redacties
®

Ixef® polyarylamide (PARA) en Kalix (gemodificeerde PARA) zijn zeer performante
speciale polymeren voor structurele toepassingen waarin de esthetiek en hoge stijfheid
belangrijke eigenschappen zijn. Ixef® wordt gebruikt in de auto-industrie, in
toepassingen in consumptiegoederen en in de industrie, waar het metaal kan vervangen.
®

Typische toepassingen voor compounds van Ixef® en Kalix zijn lichte maar sterke
draagstructuren voor mobiele handtoestellen zoals gsm's. Ixef® is ook gebruikt om
onderdelen van het landingsgestel van het uitsluitend met zonne-energie aangedreven
vliegtuig van Solar Impulse aan te maken.
Amodel® polyphthalamide (PPA) is een bij hoge temperatuur geproduceerd polymeer
met uitmuntende mechanische eigenschappen – waaronder weerstand tegen moeheid en
kruip (vervorming) - bij zeer verschillende temperaturen in een vochtige of chemisch
agressieve omgeving. Amodel® wordt gebruikt in veeleisende toepassingen in de
autosector en in de industrie in het algemeen waar het moet bestand zijn tegen
langdurige blootstelling aan sterke hitte, hoge vochtigheidsgraad en agressieve
chemicaliën, zoals de biodiesel in autobrandstofsystemen of glycolen en zwavelzuur in
industriële installaties. Het wordt ook gebruikt voor elektronische connectoren en
reflectoren voor zeer heldere LED’s. Amodel® is ook gebruikt in een aantal interne
onderdelen van de snelheidsregelaar van het uitsluitend met zonne-energie aangedreven
vliegtuig van Solar Impulse en ook als reflector voor de LED's vooraan het toestel.

Ixef®
polyarylamide
(PARA)
wordt gebruikt in het mechanisme
van het landingsgestel van de Solar
Impulse.

De foto’s zijn op verzoek beschikbaar.

Amodel® polyftalamide (PPA) is
nodig voor de LED’s op de vleugels
het toestel.

