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Solvay vergroot harsproductiecapaciteit in India met 25 procent om te beantwoorden aan 
de snelgroeiende vraag naar speciale polymeren KetaSpire® (PEEK) en AvaSpire® (PAEK) 

 
Brussel, 3 december 2014 --- Solvay verhoogt de productiecapaciteit van hars in zijn fabriek in Panoli, in de 
Indiase staat Gujarat, met 25 procent om tegemoet te komen aan de sterke vraag naar zijn innovatieve, 
ultrahoogwaardige polymeren KetaSpire® en AvaSpire®. 

Solvay’s Global Business Unit Specialty Polymers beschikt over het ruimste aanbod van hoog- en 
ultraperformante polymeren in de industrie. Dankzij hun opmerkelijke sterkte en hardheid, uitstekende 
wrijvings- en slijtage-eigenschappen en bestendigheid tegen hitte en chemicaliën, worden Solvay’s KetaSpire® 
en AvaSpire® gebruikt in markten die jaarlijks minstens 8-10% groeien. De transportsector gebruikt deze 
ultrapolymeren ondermeer om metaal te vervangen waardoor auto’s en vliegtuigen lichter worden en het 
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot vermindert. Andere belangrijke markten zijn gezondheidszorg, 
elektronica en energie. 

De capaciteitsuitbreiding van het polyaryletherketonhars, dat als basis dient voor het maken van KetaSpire® 
polyetheretherketon (PEEK) en AvaSpire® polyaryletherketon (PAEK), is al begonnen en zal in het derde 
kwartaal van 2015 meer dan 1000 ton per jaar bereiken. 

“De vraag naar KetaSpire en AvaSpire® harsen is aanzienlijk gegroeid dankzij Solvay’s vaardigheid om 
innovatieve oplossingen op maat te leveren in nauwe samenwerking met zijn klanten,” zei Augusto Di 
Donfrancesco, President van Solvay Specialty Polymers. “De aankondiging dat we capaciteitsknelpunten 
wegnemen, toont aan dat we vastbesloten zijn om gelijke tred te houden met deze groeiende vraag wereldwijd 
en met de creativiteit waarmee onze klanten de eigenschappen van onze innovatieve producten benutten.” 

Sinds de aanvang van zijn polyaryletherketon harsproductie in 2008 heeft Solvay Specialty Polymers zijn 
harscapaciteit in Panoli progressief opgetrokken. Solvay’s grote O&O-centrum in Savli, ook in Gujarat en 
ongeveer 100 km van Panoli, heeft aanzienlijk bijgedragen aan de innovaties die de uitbreiding van de site 
hebben ondersteund. 

De Indian Chemical Council heeft Panoli onlangs het Responsible Care®-certificaat toegekend. Hiermee wordt 
erkend dat de site toegewijd is aan de ontwikkeling en levering van producten en diensten die, gedurende hun 
levenscyclus, minimale risico’s vormen voor mens en milieu en die zo goed mogelijk beantwoorden aan de 
behoeften van de klant. 

 FOLLOW US ON TWITTER @SOLVAYGROUP 

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 haar netto-omzet in activiteiten waar zij tot de top drie in de wereld 
behoort. De Groep levert aan veel markten, variërend van energie en milieu, tot auto en luchtvaart, elektriciteit en elektronica, 
met één doel: de prestaties van haar klanten te verhogen en de levenskwaliteit van de samenleving te verbeteren. De Groep 
met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 29.400 werknemers in 56 landen en haalde een netto-omzet van € 9,9 miljard in 
2013.  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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