
Municipis | Redacció | Actualitzat el 09/07/2014 a les 20:49

Acord per produir i comercialitzar
sal vacum i potassa blanca
ICL Iberia i AkzoNobel Chemicals signen un acord sobre una producció anual
d'1,5 milions de tones de sal d'alta qualitat i de 50.000 tones de potassa

	ICL Iberia, la matriu d'Iberpotash, i AkzoNobel Chemicals, una de les principals empreses
productores d'especialitats químiques i un dels líders mundials en pintures i recobriments, han
signat un acord per col·laborar a llarg termini en la producció i comercialització de sal vacum i
potassa blanca. Aquest acord estableix una producció anual d'1,5 milions de tones de sal vacum
d'alta qualitat, així com de 50.000 tones de potassa blanca, utilitzant la tecnologia més avançada,
segons ha informat aquest dilluns en un comunicat ICL Iberia.

	 

	La col·laboració entre les dues companyies s'estableix a llarg termini, fet que garanteix la
comercialització de la producció prevista a les dues primeres fases del Pla Phoenix, segons afirma
ICL Iberia. 

	 

	La sal vacum d'alta qualitat fabricada a partir de la sal com a producte de la mineria de potassa,
s'utilitza en una gran varietat d'aplicacions en la indústria química, així com en productes
especials destinats a altres usos industrials.

	 

	L'acord estableix que la sal vacuum la produiran conjuntament AkzoNobel Chemicals
International B.V i ICL Iberia i serà comercialitzada per la primera, mentre que la potassa blanca
serà produïda per les dues empreses i comercialitzada per la matriu d'Iberpotash.

	 

	ICL està construint actualment una planta de producció per a tots dos productes a les seves
instal·lacions mineres a Súria, en el marc del pla Phoenix, un projecte que contempla unes
inversions de 170 milions d'euros en la seva primera fase per incrementar la capacitat de
producció i construir noves instal·lacions. Segons l'empresa, les dues parts es beneficiaran de les
sinergies existents entre aquestes, "ja que a la capacitat de producció i especialització d'ICL Iberia
se li afegeix l'experiència i els coneixements d'AkzoNobel per produir els volums estipulats, així
com la seva extensa xarxa comercial".

	 

	Els sistemes de producció de sal vacuum i de potassa blanca d'ICL Iberia seran "absolutament
sostenibles i respectuosos amb el medi ambient i contribuiran a la generació d'ocupació i riquesa a
la Catalunya Central", destaca ICL Iberia. 

	 

	El president de ICL Iberia, José Antonio Martínez Álamo, subratlla que aquest acord confirma els
plans ja anunciats per la companyia "de comercialitzar sal d'altíssima qualitat i posar en valor
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aquest important recurs natural, juntament amb la potassa".
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