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Solvay opent de grootste natriumbicarbonaatfabriek van Zuidoost-Azië 

 
 

Brussel, 15 september 2015 --- Solvay opent in Thailand de grootste fabriek voor natriumbicarbonaat in 
Zuidoost-Azië, om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar kwalitatief hoogwaardige producten 
voor de Aziatische markten van de gezondheidszorg, voeding en andere consumptiegoederen.  

De fabriek, met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar, is gevestigd op de huidige Solvay-site in 
de industriezone in Map Ta Phut (provincie Rayon) en geniet van aanzienlijke synergieën op het gebied van 
infrastructuur, nutsvoorzieningen en toelevering. Solvay heeft 20 miljoen euro geïnvesteerd in deze 
fabriek die gebruik zal maken van Solvay’s nieuwste BICAR® productietechnologie. Deze laatste generatie 
beperkt het afval tot een minimum, optimaliseert de terugwinning van energie en maximaliseert het 
rendement. Het project heeft de volledige steun van de Thaise Investeringsraad. 

“De toevoeging van de grootste natriumbicarbonaatfabriek van Zuidoost-Azië vult onze aanwezigheid aan 
in Europa en de Verenigde Staten en creëert een nieuw groeiplatform voor onze activiteiten in Azië. Ons 
unieke wereldwijde industriële netwerk met negen natriumbicarbonaatfabrieken brengt ons nog dichter bij 
onze internationale en lokale klanten. Bovendien bieden we hun naast de hoogste certificatienormen en 
kwalitatief hoogstaande producten en diensten meer bevoorradingszekerheid,” zei Christophe Clemente, 
Directeur van Solvay’s Soda Ash & Derivatives Global Business Unit. 
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SOLVAY SODA ASH & DERIVATIVES is wereldleider in de sector, waarbij natriumcarbonaat wordt aangewend in de glas-, detergenten- en 
chemische markten, en waarbij oplossingen op basis van natriumbicarbonaat en trona ontwikkeld worden voor de gezondheids-, 
voedings-, diervoeder- en rookgaszuiveringsmarkten. SA&D heeft 11 industriële vestigingen wereldwijd met meer dan 3.500 werknemers 
en is in meer dan 90 landen actief. 

De internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën bij in het zoeken naar en invoeren van steeds meer verantwoorde en waarde-
scheppende oplossingen. Solvay genereert 90% van zijn netto-omzet in activiteiten waar hij tot de wereldtopdrie behoort. De Groep 
levert aan veel markten, variërend van energie en milieu, tot auto en luchtvaart of elektriciteit en elektronica, met één doel: de 
prestaties van zijn klanten te verhogen en de levenskwaliteit van de samenleving te verbeteren. De Groep met hoofdkwartier in Brussel 
telt ongeveer 26.000 werknemers in 52 landen en haalde een netto-omzet van €10,2 miljard in 2014. Solvay nv (SOLB.BE) staat 
genoteerd op EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR). 
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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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