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Lockheed Martin verlengt 
F-35-overeenkomst met Solvay 
Nieuw vijfjarig contract voor de levering van hoogwaardige materialen 
voor F-35 vliegtuigen 
Alpharetta, Georgia, 29 september 2020 - 8u00 CET 

Solvay heeft een nieuw vijfjarig contract binnengehaald voor de levering van materialen voor de 
F-35 van Lockheed Martin. Het nieuwe contract verlengt de bestaande betrokkenheid van Solvay bij 
het F-35-programma en onderstreept het leiderschap van het bedrijf op het gebied van 
composieten en adhesieve technologieën voor defensiedoeleinden. 

“Het is een absoluut voorrecht om de belangrijkste leverancier te zijn van structurele 
composietmaterialen en adhesieven voor het F-35-programma van Lockheed Martin,” aldus 
Carmelo Lo Faro, president van Solvay’s Composite Materials Global Business Unit. “Deze 
contractverlenging is er niet alleen gekomen door onze betrokkenheid bij het F-35-programma, 
maar ook door de meer dan 30 jaar lange samenwerking tussen Solvay en Lockheed Martin en ons 
vermogen om samen te innoveren.” 

De F-35 is het vlaggenschip van het Amerikaanse Ministerie van Defensie: een geavanceerd, 
betaalbaar multi-role gevechtsvliegtuig van de 5e generatie voor de Amerikaanse luchtmacht, 
marine en internationale klanten. Het vormt het grootste wereldwijde defensieprogramma in de 
geschiedenis. 

Vanuit zijn vestigingen in de VS en Europa heeft Solvay tot nu toe de productie en levering 
ondersteund van meer dan 550 vliegtuigen die nu in negen landen actief zijn. Om aan deze 
uitdagende eisen te voldoen, levert Solvay een unieke en rijke portefeuille van meer dan 50 
producten aan het F-35 programma, waaronder structurele composietmaterialen zoals CYCOM® 
5250-4, een bismaleimide (BMI) prepreg systeem dat bekend staat om zijn vermogen om de 
prestaties bij hoge temperaturen te verbeteren, en de industriestandaard CYCOM® 977-3, een 
gehard epoxyhars prepreg systeem. Solvay levert ook de structurele kleefstrip FM® 300 en een 
bescherming tegen blikseminslag FM® 309-1. 

Het nieuwe contract met Lockheed Martin zal worden beheerd door Solvay en zijn Amerikaanse 
dochteronderneming CDM, die opereert in het kader van een speciale veiligheidsovereenkomst. 
Het contract gaat officieel van start op 1 januari 2021. 
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https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/f-35.html
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Over Solvay  

Solvay is een op wetenschap gebaseerd bedrijf waarvan de technologieën voordelen bieden voor 
vele aspecten van het dagelijks leven. Met meer dan 24.100 werknemers in 64 landen verbindt 
Solvay mensen, ideeën en elementen om de vooruitgang opnieuw uit te vinden. De Groep streeft 
naar het creëren van duurzame gemeenschappelijke waarde voor iedereen, vooral via Solvay One 
Planet, dat rond drie pijlers is opgebouwd: de bescherming van het klimaat, het behoud van 
hulpbronnen en de bevordering van een betere levenskwaliteit. De innovatieve oplossingen van de 
Groep dragen bij tot veiligere, schonere en duurzamere producten, die te vinden zijn in woningen, 
voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme toestellen, toepassingen in 
de gezondheidszorg, water- en luchtzuiveringssystemen. Solvay werd opgericht in 1863 en behoort 
vandaag tot de top drie in de wereld voor het overgrote deel van zijn activiteiten. In 2019 
realiseerde het een netto-omzet van 10,2 miljard euro. Solvay staat genoteerd op Euronext Brussel 
(SOLB) en Parijs en in de Verenigde Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een 
ADR-programma niveau 1. Meer informatie vindt u op www.solvay.com. 
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Volg ons op Twitter @SolvayGroup 

Ce communiqué de presse est également disponible en français. 
This press release is also available in English. 
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