Informação à Imprensa

Solvay assina contrato com a Boeing para o fornecimento de
materiais ao programa de aeronaves 777X

Alpharetta, Estados Unidos, 16 de janeiro de 2018 --- O Grupo Solvay assinou um
acordo com a Boeing para o fornecimento de materiais compósitos e adesivos
avançados destinados à produção de aviões 777X.
A Solvay fornecerá uma variedade de tecnologias de materiais, incluindo prepregs de
fibra de carbono, prepregs fenólicos resistentes a chama para aplicações interiores,
filme de revestimento para proteção contra raios e adesivo de ligação estrutural. Esses
materiais serão aplicados nas aeronaves 777X, inclusive nos estabilizadores verticais e
horizontais, na nacela, portas de trem de pouso, asas e estruturas interiores.
"A Boeing é um dos principais parceiros estratégicos da Solvay e a assinatura deste
acordo demonstra nossa capacidade de desenvolver soluções em materiais que
atendam aos desafios técnicos, de fornecimento e de custo da Boeing. Nossas equipes
esperam continuar sua colaboração com a Boeing e apoiar a produção do 777X ", disse
Carmelo Lo Faro, presidente da Unidade Global de Negócios Composite Materials da
Solvay.
Sobre o Grupo Solvay
A Solvay é uma empresa química de multi-especialidades, 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 pro 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
Brussels e Paris (Bloomberg: SOLB: BB- Reuters: SOLB.BR) e nos Estados Unidos as suas
acções (SOLVY) são transacionadas através de um programa ADR de nível 1. No Brasil, a
Solvay também atua com a marca Rhodia.
Informações à imprensa:
Sobre o Grupo Solvay no Brasil
Roberto Custódio - roberto@pexpress.com.br
Marcela de Paula – marcela@pexpress.com.br
Tel. (55 11) 3284 5164 ou cel. (55 11) 999 33 8148

