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Solvay inicia produção de plásticos de engenharia Technyl® no México 
 

Lyon, França, 31 de outubro de 2017 – A Solvay, líder mundial em materiais de performance à 
base de poliamida, anuncia o início da produção de plásticos de engenharia em San Luis Potosí, 
no México.  

Esta nova instalação é dedicada à produção da gama de plásticos de engenharia Technyl® e foi 
construída em poucos meses em parceria com a Chunil Engineering, uma empresa global tier 1 
do setor automotivo e cliente de longa data da Solvay. 

"Essa unidade tem 10 mil toneladas anuais de capacidade, está totalmente operacional e já 
serve nossos clientes regionais nos mercados de produtos automotivos e de bens de consumo", 
disse Marcos Curti, diretor para as Américas da Unidade Global de Negócios Performance 
Polyamides da Solvay.  

"O México atrai um número cada vez maior de players globais, especialmente da Europa e da 
Ásia. Muitos deles são clientes há longos anos da Solvay e precisam de uma produção local em 
que possam confiar plenamente", acrescentou Curti. 

A Solvay Performance Polyamides oferece suporte a clientes em todo o mundo, com uma gama 
completa de serviços avançados, projetados para reduzir os prazos de entrega do produto final 
para o mercado.   
 
Esta oferta se estende desde a caracterização de material até a validação de aplicativos e inclui 
a impressão em 3D de protótipos funcionais em poliamida em pó Sinterline®, a simulação 
preditiva com MMI® Technyl® Design2, bem como testes de aplicações em centros de validação 
totalmente equipados. 
 
Grupo Solvay 
A Solvay é uma empresa química de multiespecialidades, comprometida com o desenvolvimento da 
Química que aborda os principais desafios da sociedade. A Solvay inova e faz parcerias com clientes em 
diversos mercados finais globais. Seus produtos e soluções são utilizados em aviões, carros, dispositivos 
inteligentes e médicos, baterias, na extração de minerais e petróleo, entre muitas outras aplicações que 
promovem a sustentabilidade. Seus materiais leves e avançados aumentam a mobilidade mais limpa, suas 
formulações otimizam o uso de recursos e seus produtos químicos de desempenho melhoram a qualidade 
do ar e da água. A Solvay tem sede em Bruxelas e emprega 27.000 pessoas em 58 países. As vendas 
líquidas pró forma foram de € 10,9 bilhões em 2016, em 90% de atividades nas quais a Solvay está entre 
as 3 maiores empresas do mundo. A Solvay SA (SOLB.BE) está cotada na Euronext Bruxelas e Paris 
(Bloomberg: SOLB: BB- Reuters: SOLB.BR) e nos Estados Unidos as suas ações (SOLVY) são transacionadas 
através de um programa ADR de nível 1. No Brasil, a Solvay também atua com a marca Rhodia. 
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A nova planta industrial de plásticos de engenharia da Solvay está instalada em San Luis Potosí, 
no México. 
 


