Lyon, 8 november 2012, 13.30 uur

Solvay huldigt productiecapaciteitsuitbreiding in van
hoogdispergeerbare silica in Frankrijk
Solvay heeft vandaag zijn capaciteitsuitbreiding voor hoogdispergeerbare
gemoderniseerde R&D-installaties op zijn site in Collonges-au-Mont-d’Or nabij
geopend. Deze investering volgt op een vergelijkbare uitbreiding vorig jaar in
Staten en de opstart van onze nieuwe fabriek in China in 2010. Met deze drie
was in het totaal 74 miljoen EUR gemoeid.
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“Wereldwijd bedraagt onze productiecapaciteit van hoogdispergeerbare silica nu meer dan
400.000 ton,” zei Tom Benner, Algemeen Directeur van Solvay's Silica Global Business Unit.
“De vraag naar deze zeer dispergeerbare silica wordt aangewakkerd door de groeiende
behoefte aan veiligere en zuinigere autobanden, naar aanleiding van de nieuwe Europese
regelgeving voor de etikettering van banden,” vulde hij aan. “Wij zijn nu bij machte overal ter
wereld aan de vraag van onze klanten tegemoet te komen, nu deze wetgeving per 1 november
van kracht is geworden.”
Solvay's toonaangevende gamma Zeosil® en Zeosil® Premium hoogdispergeerbare silica wordt
in de hele wereld gebruikt door de belangrijkste bandenproducenten voor de productie van
zuinige banden, omdat het de rolweerstand tot 30% kan verkleinen, met een
brandstofverbruikdaling tot 7% en een betere aandrijving als gevolg.
De investering in Collonges omvat ook een belangrijke opwaardering van onze
controletechnologie, wat deze site toonaangevend maakt, zowel voor de productkwaliteit als de
bescherming van het leefmilieu. Uitgerust met de nieuwste technologie kan de
gemoderniseerde proefinstallatie nu de innovatie bespoedigen en de klanten ondersteunen bij
het ontwikkelen en het uittesten van vernieuwende silicaformuleringen. Dit gebeurt door de
aanmaak in de proefinstallatie van verbeterde eindproducten, die beter geschikt zijn voor
duurzame mobiliteit. “De renovatie maakt ons flexibeler, verhoogt onze productiviteit en onze
kwaliteitsstandaard, waardoor we onze klanten waar ook ter wereld nog beter kunnen
bedienen,” vulde fabrieksdirecteur Sabine Gouvernel aan.
De Silica Global Business Unit ligt aan de basis van de ontwikkeling van de
hoogdispergeerbare silica. Ze is er ook de belangrijkste producent van. Deze silica worden
vooral nuttig gebruikt bij de productie van energiezuinige banden, maar Solvay zet ze ook in op
een aantal andere belangrijke markten, zoals industriële toepassingen, persoonlijke hygiëne en
voeding.
SOLVAY is een internationale chemiegroep 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, en heeft ongeveer 31.000 mensen in dienst in 55 landen. Hij genereerde
in 2011 een netto-omzet 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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