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Solvay verhoogt capaciteit structurele kleefstoffen met nieuwe geautomatiseerde fabriek 

in het VK om versnelling van luchtvaartprogramma’s van klanten te ondersteunen 
 
 

Brussel, 20 september 2018 ---  Solvay opent vandaag het state-of-the-art productiecentrum voor structurele 
kleefstoffen en oppervlaktefolies bestemd voor de luchtvaart, in Wrexham, Verenigd Koninkrijk. Samen met de 
bestaande fabriek in Havre De Grace, Verenigde Staten, vergroot deze investering de voetafdruk van Solvay en 
versterkt het haar toonaangevende positie in deze groeiende en veeleisende wereldwijde markt. 
 
Het speciaal ontworpen en gebouwde centrum is geautomatiseerd, ondersteund door robot- en digitale systemen. 
Deze aanzienlijke verandering in het fabricageproces optimaliseert voor de luchtvaartindustrie de productie en 
continuïteit van de toeleveringsketen van structurele lijmen, oppervlaktefolies en bliksemafleidingssystemen voor 
composietstructuren. 
 
“Het nieuwe centrum van Solvay dat is uitgerust met geavanceerde technologieën, industrialiseert onze 
productiecapaciteiten van structurele kleefstoffen en oppervlaktematerialen. Het biedt de kwaliteit en de 
betrouwbaarheid die onze wereldwijde luchtvaartklanten nodig hebben om aan te sluiten op de toename van hun 
luchtvaartuigprogramma's en om hun productiesysteem te ondersteunen,” zei Carmelo Lo Faro, hoofd van Solvay’s 
Composite Materials Global Business Unit. 
  
Het centrum is nu volledig in gebruik en zal later dit jaar worden gecommercialiseerd. 

  

Solvay is een bedrijf van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën dat zich in zet voor het ontwikkelen van 
oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Solvay innoveert en werkt samen met klanten wereldwijd in veel 
diverse eindmarkten. Haar produkten dragen bij tot een betere efficiëntie en duurzaamheid in onder andere vliegtuigen, 
auto’s, batterijen, smart devices, medische toepassingen en in de extractie van mineralen, olie en gas. Solvays lichtgewicht 
materialen bevorderen een schonere mbiliteit, de formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen, terwijl 
performance chemicals de lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, met 26,800 
werknemers verspreid over 61 landen. In 2017 bereikte de netto-omzet € 10,1 miljard en de marge 22%, met 90% van de 
activiteiten waar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs 
(Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Verenigde worden de aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1 ADR 
programma. De financiële cijfers houden rekening met de aangekondigde verkoop van Polyamides. 
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