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Solvay’s nieuwe faciliteit voor olie- en gasoplossingen in Noord-Dakota biedt pioniersvoordeel  
in Noord-Amerikaanse schalieformatie Bakken 

 
Brussel, 11 juni 2014 ---  Solvay heeft zijn laboratorium- en productiefaciliteit in Noord-Dakota geopend. Deze faciliteit verschaft 
Solvay een vooraanstaande positie om diensten te leveren aan olie- en gasklanten in de schalieformatie Bakken en om zijn 
uitgebreide, op maat gemaakte formuleringen voor extractiebevordering verder uit te breiden. 

Met deze nieuwe faciliteit in Killdeer behoort Solvay’s Global Business Unit (GBU) Novecare tot de eerste spelers die speciale 
chemicaliën bieden aan bedrijven die met hun olievelddiensten aanwezig zijn in het Noord-Amerikaanse gebied – de tweede 
grootste reserve van niet-conventionele olie en gas.* De achtste laboratorium- en productie-eenheid van Novecare ligt in het 
hart van het Bakken-gebied waarmee het optimaal toegang heeft tot klanten. 

Solvay Novecare ontwikkelt op maat gemaakte formuleringen op biologische basis die bedrijven in olievelddienstensector 
helpen bij het beheren en terugdringen van waterverbruik, het optimaliseren van stimuleringsoperaties en het vergroten van 
putopbrengsten. Deze GBU, die vorig jaar Chemlogics overnam, ontwikkelt en maakt deze formuleringen in productie- en 
laboratoriumfaciliteiten, dicht bij zijn klanten op het terrein. Elke formulering is afgestemd op hun specifieke behoeften, 
afhankelijk van de unieke geologische condities van de schalieformaties. 

“De meeste van onze diensten -van laboratorium tot aan de bron- bevinden zich in Texas. Dankzij deze nieuwe faciliteit kunnen 
we nu ook groeimogelijkheden grijpen, samen met onze olie- en gasklanten in Noord-Dakota, waar schaliegasactiviteiten 
toenemen,” zei Chen Pu, Solvay Novecare’s Executive Vice President voor Olie & Gas. 

“Het is onze prioriteit om vakkennis te bieden in het leveren van formuleringen en productiediensten die snel en accuraat 
voldoen aan een specifieke behoefte en waarmee we waarde toevoegen voor onze klanten,” zei Jack Curr, Hoofd van Chemplex, 
Novecare’s eenheid die speciale chemicaliën biedt voor de olie- en gasindustrie. 

*Volgens een schatting van het Federale U.S. Geological Survey (USGS) in 2008, omvat de formatie 4,3 miljard vaten olie terwijl een aantal 
privéstudieschattingen het heeft over 40 miljard olievaten. 
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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 29.400 werknemers in 56 landen en haalde een netto-omzet van € 9,9 miljard in 2013. Solvay nv (SOLB.BE) staat 
genoteerd op NYSE EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR).  
 

Solvay Novecare is een wereldleider in oppervlakteactieve specialiteiten, guar, polymeren, amines en fosforderivaten. Het bedenkt en 
ontwikkelt formuleringen voor consumentenproducten en state-of-the-art industriële applicaties met specifieke functionele 
kwaliteiten die het gedrag van vloeistoffen wijzigen en ze reinigende, versoepelende, hydraterende, verstevigende, 
textuurversterkende, verspreidende of penetratie-eigenschappen geven. Deze formuleringen worden gebruikt in shampoos, 
detergenten, frackingvloeistoffen, verven en smeermiddelen, alsook bij oliescheiding, gewasbescherming en mijnbouw. Solvay 
Novecare bedient klanten op de markten van landbouwchemicaliën, coatings, woningonderhoud, lichaamsverzorging, industrie, én olie 
en gas. 
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