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Solvay breidt capaciteit voor composietmaterialen in Duitsland uit voor nieuwe 
geavanceerde vliegtuigprogramma's 

 
 

Brussel, 20 september 2016 ---  Solvay breidt zijn capaciteit uit in composietmaterialen met een ultramoderne 
harsfabriek en een vernieuwde vestiging in Duitsland. Hiermee komt het tegemoet aan de groeiende vraag van 
klanten uit de luchtvaartindustrie naar lichtgewichtmaterialen en levert het hoogstaande producten en diensten 
voor onderdelen zoals motorventilatorbladen. 
 
De vestiging van Solvay in Östringen zal materialen produceren en leveren voor onder andere de LEAP motor van 
CFM International, de gezamenlijke onderneming tussen GE en Safran Aircraft Engines, voor vliegtuigprogramma’s 
van Airbus en van Boeing. 
 
“Deze nieuwe faciliteit en de verbeterde infrastructuur van de vestiging bieden een verdere versterking van de lange 
termijn ondersteuning die Solvay levert aan zijn klanten, en vloeien voort uit hun groeiende vraag naar onze 
toonaangevende lichtgewichtmaterialen en technologie,” zei Jean-Pierre Clamadieu, CEO van Solvay. 
 
Solvay’s unieke infusieharsen en harsen die composietmaterialen verstevigen worden geproduceerd in de faciliteit, 
die naar verwacht in het tweede kwartaal van 2017 in gebruik zal worden genomen na de kwalificatie door de 
klanten. Technologieën die infusiehars verwerken winnen steeds meer aan belang in de vervaardiging van 
composietonderdelen, aangezien ze aan de vraag van de luchtvaartsector voldoen om sneller en in hogere volumes 
essentiële onderdelen te verwerken. 
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Als internationaal bedrijf in de chemie en in geavanceerde materialen, staat Solvay klanten bij in het innoveren, het ontwikkelen en het 
leveren van hoogwaardige, duurzame producten en oplossingen die het energieverbruik en de CO2 uitstoot verminderen, het gebruik 
van hulpbronnen optimaliseren en de levenskwaliteit verbeteren. Solvay bedient verschillende eindmarkten, zoals auto en luchtvaart, 
consumptiegoederen en gezondheidszorg, energie en milieu, elektriciteit en elektronica, alsook de bouw en industriële toepassingen. De 
Groep, met hoofdkwartier in Brussel, telt ongeveer 30 900 werknemers in 53 landen. Solvay haalde een pro forma netto-omzet van € 
12,4 mld in 2015, met 90% uit activiteiten waar de Groep tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op 
Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR). 
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