
 
 

Persmededeling 
 

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

Solvay nv - Ransbeekstraat, 310 – B-1120 - Brussels - Belgium 
Solvay S.A. - Rue de Ransbeek, 310 – B-1120 - Brussels - Belgium 

 

S OL V AY  V E R S NE L T  ZIJ N AANWE ZIG HE ID IN S P E C IAL E  AL IF AT IS C HE  
F L UOR DE R IV AT E N V OOR  DE  E L E K T R ONIS C HE  E N F AR MAC E UT IS C HE  S E C T OR E N 

 
Lyon, Frankrijk – 17 december 2013 – Solvay kondigt de verdubbeling van zijn productielijn voor 
speciale alifatische fluorderivaten in Salindres aan om tegemoet te komen aan de sterke groei 
van zijn strategische markten. 
 
In juni 2012 had Solvay zich jegens zijn klanten in een investeringsplan over drie jaar voorgenomen 
om zijn productiecapaciteit te verhogen. Eén jaar vroeger dan gepland heeft Solvay Aroma 
Performance zijn productiecapaciteit voor kaliumtrifluormethaansulfonaat (TFSK) evenals voor 
trifluoride- en anhydridezuur (TA, TAA) met succes verhoogd. Stroomafwaarts in de keten van 
fluorhoudende producten is LiTFSI op schema met het plan voor 2012 waarin een tweevoudige 
capaciteitsuitbreiding is aangekondigd.  
 
Door deze snelle uitvoering kan worden voldaan aan de snel toenemende eisen van directe 
toepassingen zoals vloeibare kristallen, agrarische en farmaceutische tussenproducten, en worden 
tevens snelle ontwikkelingen van stroomafwaartse fluorhoudende producten zoals lithiumzout – 
LiTFSI voor de markten van transparante folies en accuzuur ondersteund.  
 
Rémi Rothea, wereldwijd Business Director van Performance Solutions is tevreden met dit succes, 
“dankzij onze investering van juni 2012 zijn we erin geslaagd de capaciteit van onze hele 
productiepijplijn van alifatische fluorderivaten in Salindres, Frankrijk te maximaliseren. Dit is van 
enorm belang om de ambities van onze klanten te kunnen ondersteunen”.  
 
Met deze unieke gepatenteerde technologieën kan Solvay Aroma Performance tal van alifatische 
fluorderivaten ontwikkelen en aanpassen voor speciale markten die in een brede waaier aan 
beloftevolle hoogstaande toepassingen worden gebruikt.  

 

SOLVAY AROMA PERFORMANCE is wereldleider in de productie en verkoop van speciale alifatische fluorderivaten. Via zijn afdeling 
Performance Solutions levert Solvay tussenproducten en molecules aan de markten voor landbouwvoedingsmiddelen, farmaceutica 
en elektronica. 

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). 
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