Informação à Imprensa

Solvay lança FusePly™, tecnologia inovadora de colagem de
compósitos para a indústria aeroespacial/aeronáutica

Alpharetta, Georgia, 14 de maio de 2018 - A Solvay está lançando FusePlyTM, uma
tecnologia inovadora de colagem de compósitos para aplicação na construção de
aeronaves.
Com essa nova tecnologia é possível a construção de peças de compósitos confiáveis
e coladas usando processos de fabricação convencionais, por meio da criação de
estruturas coladas por covalência, eliminando assim a necessidade de vários rebites e
fixadores.
A tecnologia FusePlyTM atende as necessidades dos fabricantes de aeronaves que
buscam desempenho, taxas de construção melhores e redução de peso. Oferece
diversos benefícios, entre os quais maior confiabilidade, maior desempenho das peças,
mais leveza, pela substituição de fixadores mecânicos por colagem FusePlyTM, e
liberdade de design, uma vez que os adesivos oferecem maior flexibilidade de projeto
durante a fabricação e montagem a um custo menor.
A tecnologia FusePlyTM pode ser facilmente integrada aos processos de fabricação
existentes como uma atualização para os métodos tradicionais de preparação de
superfície.
A Solvay apresentará a nova tecnologia de colagem FusePlyTM na SAMPE Long Beach
2018, nos Estados Unidos, exibindo amostras no seu estande (M25) e apresentandose no programa da conferência SAMPE, no dia 23 de maio, às 10h30.

Sobre a Solvay Composite Materials
A nova Unidade Global de Negócios Composite Materials da Solvay é uma fornecedora global
de soluções de materiais leves tecnologicamente avançados, que permitem aos clientes dos
setores aeroespacial/aeronáutico, automotivo e em outros segmentos exigentes conceberem,
desenvolverem e usarem de maneira eficiente estruturas complexas de alta qualidade, alto
desempenho e complexas. A Composite Materials possui o mais amplo portfólio de produtos,
incluindo pré-impregnados, sistemas de resinas, adesivos e películas, fibra de carbono, têxteis,
ferramentas e consumíveis de embalagem a vácuo, graças à sua liderança em ciência avançada
de materiais, química e engenharia de aplicação. A Solvay Composite Materials combina os
antigos negócios da Cytec Aerospace Materials e Industrial Materials.

Sobre o Grupo Solvay
A Solvay é uma empresa materiais avançados e de química de 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 24.500 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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