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Solvay wint Airbus-kwalificatie voor zijn hoogperformante lichtgewicht  
schuim TegraCore™  

 

Brussel, 8 maart 2016 – Solvay heeft van Airbus kwalificatie gekregen voor zijn TegraCore™ PPSU-schuim, dat al 
wordt gebruikt op zijn passagiersvliegtuig A350 XWB en waarmee de weg wordt geëffend voor toepassing van dit 
hoogperformante lichtgewicht materiaal in andere Airbustoestellen. 
  
Na grondige testen door Airbus, kan TegraCore™ worden gebruikt op Airbus platforms onder meer in leidingen en 
sandwichmaterialen. TegraCore™ voldoet aan de strengste bestendigheidsvereisten tegen brand, rookconcentraties 
en de uitstoot van giftige gassen (FTS) en is bovendien veel beter bestand tegen impact dan honingraatstructuren. 
 
TegraCore™ sluit aan op de vraag van de luchtvaartindustrie om het gewicht te verminderen en daarmee ook het 
brandstofgebruik en de CO2-uitstoot, maar het bespaart ook tijd en kosten in de productie, de renovatie en het 
onderhoud. 
 
“Solvay bouwt aan een unieke en sterke positie in de luchtvaartindustrie door de combinatie van 's werelds breedste 
aanbod in hoogperformante gespecialiseerde polymeerproducten met zijn vakkennis in structurele 
composietmaterialen,” zei Jean-Pierre Clamadieu, CEO van Solvay. "Het verkrijgen van deze kwalificatie illustreert 
onze gerichtheid op het leveren van de technische en commerciële synergieën van de overname van Cytec, dankzij 
het hefboomeffect van onze complementaire vakkennis om nieuwe oplossingen te bieden aan de industrie. We kijken 
uit naar een verder groeiende relatie met Airbus.” 

 
 VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP 

 

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 30 000 
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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Ce communiqué de presse est également disponible en français. - This press release is also available in English. 
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