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Solvay integreert zijn PA6.10-productielijn in Lyon 

Lyon (Frankrijk), 25 april 2013 --- Solvay heeft besloten te investeren in een PA6.10-productie-
eenheid op het Saint-Fons Belle-Etoile Platform (Lyon – Frankrijk). 

Solvay Polyamide & Intermediates heeft besloten te investeren in de productie-eenheid voor PA6.10, een 
biogebaseerd polymeer, om beter tegemoet te komen aan de vraag van zijn klanten die op zoek zijn naar 
milieuvriendelijkere oplossingen. 

Deze investering vormt de laatste fase van een efficiënt en veeleisend piloot- en bemonsteringsproces ter 
bevestiging van ons engagement om een PA6.10-productielijn te integreren met behulp van moderne 
technologieën. Deze strategische eenheid zal bijdragen tot de verbreding van het productaanbod van het bedrijf 
en de versterking van zijn engagement voor milieuzorg.  

“Deze investering maakt deel uit van onze voortdurende inspanningen om onze productcapaciteiten uit te 
breiden en een groenere chemie te ontwikkelen” aldus Christophe Bertrand, Solvay Polyamide & 
Intermediates Industrial Director. Uit een standaardmeting inzake zuivere PA 6.10-hars is immers gebleken dat 
62,5% van zijn koolstof uit een hernieuwbare bron komt. Dit materiaal draagt niet alleen bij aan het verkleinen 
van zijn koolstofvoetafdruk, maar tevens aan het terugdringen van het gebruik van niet-hernieuwbare 
grondstoffen in vergelijking met andere polyamides die volledig op petrochemicaliën zijn gebaseerd. 

Deze beslissing is meer dan een nieuwe aanwinst, ze is een stap voorwaarts in de diepgewortelde Solvay-
cultuur van verantwoorde chemie. 
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SOLVAY POLYAMIDE & INTERMEDIATES is een belangrijke mondiale producent van polyamide 6.6-tussenproducten en polymeren die 
vooral een betrouwbare partner wil zijn voor al zijn klanten wereldwijd. P&I ontwikkelt en voorziet in polyamide 66-tussenproducten uit 
HMD, adipinezuur, nylonzout tot polymeren door middel van zijn 7 fabrieken, 3 onderzoeks- en ontwikkelingscentra en 7 verkoopkantoren. 

Dank zij zijn volledig geïntegreerde waardeketen is P&I een belangrijke speler op het vlak van engineering-kunststoffen, textiel, industriële 
garens en markten voor hoogperformante vezels met een reeks duurzame polymeren Stabamid® en een nieuw aanbod aan 
tussenproducten: Rhodiamine™ en Rhodiacid™ die de verbeelding van zijn klanten overtreffen. 
 
De internationale chemiegroep SOLVAY staat de industrie bij in het zoeken en invoeren van almaar meer verantwoorde en 
waardescheppende oplossingen. De Groep is geëngageerd in duurzame ontwikkeling en richt zich op innovatie en operationele 
uitmuntendheid. Solvay levert aan gediversifieerde markten en haalt meer dan 90% van zijn omzet in activiteiten waar het tot de 
wereldtopdrie behoort. De groep met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 29.000 werknemers in 55 landen en haalde een netto-omzet van 
12,4 miljard euro in 2012. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op NYSE EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - 
Reuters: SOLBT.BR).  

 


