Informação à Imprensa

Solvay vai aumentar em 35% a produção de polímero especial PVDF para
atender crescimento da demanda por baterias de veículos elétricos
Bruxelas, 01 de outubro de 2018 --- A Solvay aumentará em 35% a capacidade de
produção de seus polímeros de alto desempenho da linha Solef® PVDF (fluoreto de
polivinilideno) para atender ao forte crescimento da demanda global, principalmente
para aplicações em baterias de íon-lítio para veículos elétricos.
"A decisão da Solvay de aumentar a capacidade do Solef® PVDF, em nossa planta
industrial de Tavaux, na França, mostra nosso compromisso contínuo para atender as
crescentes necessidades de nossos clientes em todo o mundo", disse Michael Finelli,
Presidente da Unidade de Negócios Global Specialty Polymers da Solvay.
A nova capacidade, com investimento em novos ativos (máquinas e equipamentos),
deverá entrar em operação até o final de 2019.
Os polímeros especiais da linha Solef® PVDF otimizam a eficiência do armazenamento
de energia e contribuem para redução do peso da bateria em veículos elétricos e
aparelhos eletrônicos de consumo.
Outras aplicações desses polímeros que têm registrado crescimento de vendas ocorrem
em tubos e revestimentos exploração e produção de petróleo e gás em plataformas
offshore e em membranas para purificação de água.
Sobre o Grupo Solvay
A Solvay é uma empresa de materiais avançados e de especialidades químicas, 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 26800 pessoas em 61
países. As vendas líquidas pro forma foram de € 10,1 bilhões em 2017, em 90% de atividades
nas quais a Solvay está entre as 3 maiores empresas do mundo, resultando em uma margem de
EBITDA de 22%. 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.
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