Persbericht

Solvay lanceert productie van PEKK-hars voor thermoplastische composietmaterialen ten
behoeve van de luchtvaartindustrie
Brussel, 12 september 2017 --- Solvay zal begin volgend jaar starten met de productie van hoogperformante PEKKharsen (polyetheretherketonen) in de Verenigde Staten, ter ondersteuning van zijn eigen tak composietmaterialen
die dit materiaal nodig heeft om tegemoet te komen aan de groeiende vraag vanuit de luchtvaartindustrie.
“Solvay versterkt zijn unieke positie verder in de markt voor lichtgewichtmaterialen met het bundelen van onze
krachten in hoogperformante speciale polymeren en composietmaterialen voor de vervaardiging van onze eigen
PEKK,” zei Roger Kearns, lid van het Directiecomité van Solvay. “Deze nieuwe capaciteit zal tegemoetkomen aan de
snel groeiende vraag naar thermoplastische composietmaterialen en 3D-printcomponenten in de luchtvaartindustrie
en in andere markten.”
Solvay bouwt hiermee voort op zijn leiderschap in de markt voor metaalvervangende materialen. De productie van
PEKK zal in het eerste kwartaal van 2018 van start gaan in de fabriek van Solvay in Augusta, Georgia, en onder de
handelsnaam NovaSpire™.
PEKK wordt gebruikt in zowel thermoplastische composietmaterialen die versterkt zijn met koolstofvezels, als in
additieve vervaardiging, ofwel 3D-printen, in diverse industriële toepassingen.
VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP

Solvay is een multi-gespecialiseerd chemisch bedrijf, toegewijd aan het ontwikkelen van chemie die belangrijke maatschappelijke
uitdagingen aanpakt. Solvay innoveert en gaat partnerschappen aan met klanten in diverse wereldwijde eindmarkten. Zijn producten en
oplossingen worden gebruikt in vliegtuigen, auto's, smart devices, medische hulpmiddelen, batterijen, in mineralen- en oliewinning, en
in nog vele andere toepassingen die duurzaamheid bevorderen. Zijn lichtgewicht materialen dragen bij aan schonere mobiliteit, zijn
formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen en zijn chemicaliën verbeteren de lucht- en waterkwaliteit. Solvay heeft zijn
hoofdkantoor in Brussel en ongeveer 27 000 medewerkers in 58 landen. De netto-omzet bedroeg € 10,9 miljard in 2016, met 90% uit
activiteiten waar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs
(Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Verenigde Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1-ADRprogramma.
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Ce communiqué de presse est également disponible en français. - This press release is also available in English.
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