
 

Informação à Imprensa 

Covid-19: Solvay fornece polímeros especiais para a Boeing 
fabricar máscaras de proteção facial 

 

 
Protótipo de máscara de proteção facial feita com película transparente 

e filamento AM com base no Radel PPSU de classe médica da Solvay. 

 
Bruxelas, 1º de abril de 2020 - Em resposta às necessidades urgentes dos 

profissionais de saúde por equipamentos de proteção para combater a COVID-19, o 
Grupo Solvay está fornecendo à Boeing uma película transparente de alto 
desempenho e de classe médica para a produção de máscaras de proteção facial.  
 
A Solvay foi procurada pela Boeing devido à sua experiência no uso de polímeros 
especiais, compósitos e adesivos em vários programas comerciais e de defesa. 

 
A película será fabricada pela área de filmes da Solvay com o uso dos polímeros 
especiais transparentes da linha médica Radel® PPSU (polifenilssulfona) ou Udel® 
PSU (polisulfona) que já são amplamente utilizados para dispositivos médicos porque 
podem ser esterilizados e resistem a desinfetantes agressivos. 
 



"Estamos honrados em levar nosso conhecimento em produtos para nossos clientes 
neste momento de crise", afirma Jeff Hrivnak, Gerente Global de Desenvolvimento de 
Negócios da área de saúde da Solvay Specialty Polymers. "Estamos orgulhosos de 
ajudar a Boeing a enfrentar esse desafio no fornecimento de máscaras de proteção 
facial mais resistentes – um ítem agora em demanda crítica pelos profissionais de 
saúde”, disse. 
 
Mais informações e contatos estão disponíveis na webpage exclusiva COVID-19 
criada pela Solvay sobre sua produção de emergência de polímeros para 
enfrentamento à pandemia de coronavírus. 
 
Sobre o Grupo Solvay 
A Solvay é uma empresa de ciências cujas tecnologias oferecem benefícios em muitos 
aspectos da nossa vida cotidiana. Com 24.100 empregados em 64 países, a Solvay une 
pessoas, ideias e elementos para reinventar o progresso. O Grupo busca criar valor 
compartilhado sustentável para todos, principalmente por meio do programa Solvay One 
Planet, elaborado em torno de três pilares: proteger o clima, preservar recursos e promover 
uma vida melhor. As soluções inovadoras do Grupo contribuem para produtos mais seguros, 
limpos e sustentáveis, que podem ser encontrados em residências, alimentos e bens de 
consumo, aviões, carros, baterias, dispositivos inteligentes, equipamentos de saúde, sistemas 
de purificação de água e ar. Fundada em 1863, a Solvay está hoje entre as três principais 
empresas do mundo na maioria de suas atividades e obteve vendas líquidas de € 10,2 bilhões 
em 2019. A Solvay está listada na Euronext Brussels (SOLB) e Paris e nos Estados Unidos, 
onde ações (SOLVY) são negociadas através de um programa de ADR Nível I. No Brasil, a 
Solvay também atua com a marca Rhodia. Saiba mais em www.solvay.com 

 
Mais informações à Imprensa: 
Sobre o Grupo Solvay e a Rhodia no Brasil 
Roberto Custódio – roberto@pexpress.com.br e  
Marcela de Paula – marcela@pexpress.com.br 
Tels. (55 11) 3284 5164 ou celular (55 11) 999 33 8148 
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