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Nieuwe SOLEF®-productiecapaciteit versterkt Solvay’s
leiderschap op de groeiende specialepolymerenmarkt
Solvay kondigde vandaag aan dat het zijn leidende positie op de groeiende wereldmarkt voor
SOLEF®Polyvinylideenfluoride (PVDF) verder verstevigt door extra productiecapaciteit op te
starten in zijn fabriek in Tavaux (Frankrijk). Solvay investeerde 26 miljoen EUR om de
productiecapaciteit voor PVDF in deze fabriek met 50% te verhogen.
SOLEF® PVDF van Solvay wordt onder meer gebruikt voor veeleisende toepassingen in de olie- &
gaswinning, als bindmiddel en in afscheiders in lithiumionbatterijen en lithiummetaalpolymeerbatterijen (LMP®) voor hybride en elektrische auto’s, in de productie van halfgeleiders en
in waterzuiveringsmembranen voor het filteren van afvalwater. Verder ook nog in batterijen en
condensatoren die energieopslag mogelijk maken voor een ruim assortiment van elektronische
apparaten. De opmerkelijke kwaliteiten van SOLEF® PVDF in combinatie met de talrijke
bewerkingstechnieken die voorhanden zijn, maken van dit fluorpolymeer een uitstekend materiaal
voor nieuwe toepassingen in velerlei lastige omgevingen en veeleisende toepassingen.
“De wereldwijde vraag naar PVDF steeg aanzienlijk de laatste vijf jaren. Onze SOLEF® PVDF met
zijn indrukwekkend concurrentievoordeel, gegroeid uit de productkwaliteit en -consistentie doet
het duidelijk erg goed nu de vraag vanuit de markt zo groot is,” verklaarde Augusto Di
Donfrancesco, Algemeen Directeur van de Global Business Unit Speciale Polymeren van Solvay.
“Aangezien het product in een groeiend aantal toepassingen wordt gebruikt die de wereldwijde
megatrends volgen, verwachten wij dat de vraag naar SOLEF® PVDF zal blijven toenemen. Onze
klanten weten dat ze kunnen rekenen op onze lange ervaring met dit product dat zijn kwaliteiten
al overtuigend heeft bewezen,” besloot hij.
SOLVAY is een internationale chemische Groep die zich inzet voor een duurzame ontwikkeling
met daarbij een duidelijk accent op innovatie en operationele uitmuntendheid. Het bedrijf
realiseert meer dan 90% van zijn verkoop in markten waar het tot de top 3 van de wereldleiders
behoort. Solvay biedt een ruim gamma producten aan die bijdragen tot het verbeteren van de
levenskwaliteit en de prestaties van de klanten op markten zoals consumptiegoederen, de bouw,
de autosector, energie, water en milieu evenals elektronica. De Groep heeft zijn hoofdzetel in
Brussel, stelt ongeveer 31.000 mensen te werk in 55 landen en genereerde in 2011 een nettoomzet van 12,7 miljard EUR (pro forma). Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op de NYSE
Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR).
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