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Solvay start bouw van silicafabriek in Zuid-Korea 
om aan vraag naar energiezuinige banden te voldoen 

 
Brussel, 27 april 2015 --- Solvay is begonnen met de bouw van zijn fabriek voor de productie van 
hoogdispergeerbaar silica (HDS) in Gunsan, Zuid-Korea, om aan de stijgende Aziatische vraag naar energiezuinige 
banden tegemoet te komen en om innovatieve soorten HDS te ontwikkelen. 

 
Solvay gaf in aanwezigheid van het hoofd van de provincie Jun-Book, de burgemeester van Gunsan en andere lokale 
hoogwaardigheidsbekleders officieel het startschot voor de bouw van de fabriek, die naar verwachting over twee 
jaar in gebruik zal worden genomen met een jaarlijkse capaciteit van meer dan 80.000 ton. 
 
De Silica Global Business Unit (GBU) van Solvay zal er zijn nieuwste, meeste geavanceerde soorten 
hoogdispergeerbaar silica produceren, waaronder Efficium®. Dankzij deze laatste generatie HDS kan de 
productiviteit en flexibiliteit van de productie van energiezuinige banden voor personenwagens en vrachtwagens 
worden verhoogd. 
 
“Dit nieuwe productieplatform zal zich richten op silica-innovaties voor Azië. Met de Silica-onderzoeksfaciliteit, die 
deel uitmaakt van Solvay's nieuwe O&I-centrum op de Ehwa University Campus in Seoel, zijn we goed geplaatst om 
de innovatie te versnellen, in nauwe samenwerking met onze klanten in de regio,” zei An Nuyttens, Directrice van 
Solvay’s GBU Silica. 
 
De fabriek in de industriezone van Saemangeum, dichtbij de stad Gunsan in de provincie Jeollabuk-do, zal na verloop 
van tijd een belangrijk deel van de huidige capaciteit van Solvay's silicafabriek in Incheon vervangen. De fabriek in 
Incheon bevindt zich in een gebied dat bestemd is voor woningbouw. 
 
Deze investering van Solvay Silica in Zuid-Korea is een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van innovatieve 
oplossingen en in de uitbreiding van zijn wereldwijde aanwezigheid om klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. 
 

VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP 
 

SOLVAY SILICA is de uitvinder van hoogdispergeerbare silica (HDS) in de jaren '90 en een cruciale speler op het vlak van energiezuinige 
banden. De innovatieve oplossingen van Solvay Silica geven bandenproducenten wereldwijd de mogelijkheid om vooruitgang te boeken 
in duurzame mobiliteit. Silica beschikt over negen productiesites en vier O&I-centra op evenveel continenten. Het biedt tevens t a l  v a n  
toepassingen op het vlak van persoonlijke verzorging zoals tandpasta's en exfoliërende parels, m a a r  o o k  dierenvoeding, 
hoogwaardige membranen en versterkte rubber. 

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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