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Sammanfattning 
Varaktig vattenavvisning från engelskans Durable Water Repellents (DWR) är en 
kemi som appliceras på textil för att göra den motståndskraftig mot vätska. En 
DWR-kemi som visat sig vara till stor belastning för miljön och därför genomgått 
en utfasning inom industrin är fluorkarboner. Detta har lett till fluorfria alternativ 
och även modifierade fluorkarboner vilka det finns bristande information kring 
gällande risker för miljö och hälsa. I och med övergången från fluorerade DWR till 
de fluorfria alternativen aktualiserades frågan kring hur ”durable”, alltså 
motståndskraftiga mot tvätt och användning, dessa verkligen är. Detta har resulterat 
i ett stort utbud av konsumentprodukter för återupplivning av vattenavvisning på 
beklädnad i hemmamiljö. Dessa konsumentprodukter har benämnts som 
återimpregneringar i denna studie. Återimpregneringar kan göra att användaren 
förblir nöjd med beklädnaden och detta minskar i sin tur det textila avfallet. 
 
Området är outforskat och industrin vill veta mer om dessa konsumentprodukter 
inklusive hur det textila materialet påverkas av dem. Studien har utgått från ett 
kundperspektiv vid val av relevanta parametrar och på ett kreativt sätt översatt dessa 
till laborativa testmetoder. De parametrar som funnits med i studien har varit 
vattenavvisning, färgförändring, luftgenomsläpplighet samt känsla vilka har 
använts för analys och jämförelse mellan åtta stycken fluorfria återimpregneringar. 
Två etablerade appliceringstekniker, wash-in och spray-on, har undersökts på fyra 
olika textilier som skulle kunna representera frilufts- samt arbetskläder. Två av 
textilierna var av polyester och två var av polyamid. 
 
Samtliga återimpregneringar gav en ökad vattenavvisande effekt. Resultatet 
varierade beroende på vilket textilt material och vilken återimpregnering som 
användes. De övriga testmetoderna, färgförändring, luftgenomsläpplighet och 
böjstyvhet, visade även de liknande variationer i resultaten. Wash-in och spray-on 
teknikerna kunde generellt visa på statistiska skillnader. Även produkter med 
samma varumärke applicerade med wash-in och spray-on teknik visade skilda 
resultat. De laborativa testmetoderna som valts ut visade sig vara användbara 
verktyg för utvärdering av återimpregneringar vid textilapplicering.  
 
Utifrån litteraturens rön och denna studies resultat har slutsatsen dragits att 
konsumentprodukter för återimpregnering av textil har betydande skillnader 
beroende av vilken DWR-kemi de består av samt textiliens konstruktion och 
fibersort. Det säkraste fluorfria alternativet ur miljösynpunkt tros av 
rapportförfattarna vara vax som klassas som en kolväteskemi, men det finns mycket 
kvar att utforska innan en sådan slutsats kan dras med säkerhet. Denna studie har 
varit ett inledande steg mot att undersöka återimpregneringar som förhoppningsvis 
i framtiden kan leda till ett minskat textilt avfall med minsta möjliga 
miljöbelastning.  
 
 
 
 
Nyckelord: DWR, fluorfri vattenavvisning, kundperspektiv, återimpregnering, 
wash-in teknik, spray-on teknik, spraytest, luftgenomsläpplighet, känsla, böjstyvhet 



 
 

ii 

 



 
 

iii 

Abstract 
The textile industry uses durable water repellents (DWR) to achieve water 
repellency on textiles. One of these DWR chemistries, fluorocarbons, is an 
environmental issue and has therefore been phased-out in the industry. This has 
resulted in a market where both modified fluorocarbons and fluorine-free 
alternatives are available and there is a lack of information about these DWR 
regarding health and environmental aspects. Due to the changeover from the 
fluorinated DWR to the non-fluorinated options, the question was raised about how 
durable these really are. This resulted in a wide range of do-it-yourself consumer 
products for the water repellency revival. These consumer products have been 
referred to as reimpregnations in this study. The purpose of reimpregnations is to 
give clothing a longer life cycle. The customer remains satisfied with the garment 
and this in turn reduces the textile waste. 
 
The industry wants to know more about these unexplored consumer products, 
including how the textile material is affected by them. A customer perspective has 
been the basis for selecting relevant parameters in this study, which has been 
creatively translated into laboratory test methods. Parameters in this study have 
been water repellency, color change, air permeability and fabric hand. These have 
been used for analysis and comparison of eight fluorine-free reimpregnations. The 
techniques used were wash-in and spray-on and have been investigated on four 
different textiles representing outdoor clothing and workwear, two made of 
polyester and two of polyamide. 
 
All the reimpregnations showed an increased effect in water repellency. The result 
varied depending on which textile material and what kind of reimpregnation that 
was used. The other test methods also showed variation according to these factors. 
Over all the wash-in and spray-on techniques showed a statistical significance. 
Products from the same brand applied with wash-in and spray-on techniques also 
showed different results. The selected laboratory test methods proved to be useful 
tools for evaluation of reimpregnations in textile applications. 
 
Based on the literature combined with the results from this study the conclusion has 
been made that reimpregnation, of textile materials, has a significant difference 
between DWR chemistries as well as the construction and fibre type of the textile. 
The safest fluorine-free option, from an environmental point of view, is believed to 
be wax, which is classified as a hydrocarbon chemistry, however there is much left 
to explore before such a conclusion can be made with certainty. This study has been 
an initial step towards the investigation of reimpregnations, which hopefully in the 
future can lead to reduced textile waste with as little environmental impact as 
possible. 
 
 
 
 
Keywords: DWR, fluorine-free water repellents, non-fluorinated, customer 
perspective, reimpregnation, wash-in, spray-on, spray test, air permeability, fabric 
hand, bending stiffness 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Under 1950-talet introducerades fluorerade ämnen som ofta kallas fluorkarboner 
inom industrin för att bland annat skapa vattenavvisning på textilier. 
Vattenavvisning används flitigt på frilufts- och arbetskläder. Fluorkarboner har 
visat sig vara väldigt miljöfarliga och därmed har ett antal mindre miljöpåfrestande 
fluor- och fluorfria alternativ för vattenavvisning dykt upp på marknaden. Dessa 
fluorfria alternativ tros minska sin vattenavvisande effekt snabbare jämfört med 
fluorinnehållande impregneringar. På grund av detta har produkter för 
impregnering i hemmamiljö ökat. I denna rapport går dessa konsumentprodukter 
under namnet återimpregneringar. 
 
Återimpregneringar är ett mindre studerat område och industrin är intresserad av 
att veta hur textila material påverkas av dessa produkter. Kundkrav för en 
återimpregnering för textil består inte enbart utav god vattenavvisande effekt utan 
också faktorer som till exempel oförändrat utseende och känsla under användning. 
Dessa kundkrav har legat till grund för valet av testmetoder och även i utvärdering 
av de olika återimpregneringarna. Totalt har åtta stycken fluorfria 
återimpregneringar testats applicerade med de två etablerade teknikerna “wash-in” 
och “spray-on”. Dessa har använts på fyra olika typer av textilier som skulle kunna 
finnas med i frilufts- och arbetskläder. 
 
Alla återimpregneringar gav textilierna en ökad vattenavvisande effekt jämfört med 
innan men med olika bra resultat. Resultatet varierade beroende på vilket textilt 
material och vilken återimpregnering som använts. Därtill visade de olika 
appliceringsteknikerna wash-in och spray-on på skillnader i sina resultat även då 
återimpregneringsprodukterna hade samma varumärke. 
 
Miljöpåverkan för de olika återimpregneringarna är ett outforskat område. 
Rapportförfattarna tror att produkter baserade på vax är det bästa alternativet 
miljömässigt. Denna studie har varit ett inledande steg mot att undersöka 
återimpregneringar som förhoppningsvis i framtiden kan leda till ett minskat textilt 
avfall med minsta möjliga miljöbelastning.  
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Förord 
Detta examensarbete omfattar 15 hp av de totala 180 hp som 
textilingenjörsprgrammet på Textilhögskolan i Borås består av. Den kunskap som 
införskaffats under studietiden har varit till stor betydelse för detta arbete. Syftet 
har varit att undersöka fluorfria återimpregneringar för konsumentledet. Den 
ökande marknaden för återimpregneringar har ett samband med den utfasning som 
skett av vattenavvisningar innehållande miljöfarliga fluorerade ämnen. Arbetets 
resultat kan bidra med värdefull information för branschens vidareutveckling av 
återimpregneringar. Det utförda arbetet kring rapporten innefattande planering, 
litteratursökning, skrivande, återimpregnering, testning och analys av testresultat 
har fördelats jämnt mellan rapportförfattarna. Utöver testningen som skett på 
Textilhögskolan har luftgenomsläpplighetstest utförts på F.O.V fabrics. Ett stort 
tack vill rapportförfattarna rikta till Maria Åkerfeldt på OrganoClick som gjort detta 
arbete möjligt genom god handledning, ett inspirerande studiebesök och 
tillhandahållandet av återimpregneringar. Tack vill även ges till Jesper Carlsson på 
F.O.V fabrics för de textila material som använts i studien samt för tillgång till 
testutrustning. Rapportförfattarna vill också rikta uppmärksamheten till Veronica 
Malm som varit till stor hjälp med sin handledning under rapportskrivandet. 
 
Trevlig läsning! 
 
Sofia Johansson & Filippa Axelsson 
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1. Inledning 
På den nordiska marknaden köps 365 000 ton nya kläder och hemtextilier varje år. 
Den textila industrin är en av de industrier som orsakar störst miljöpåverkan. 
Återanvändning och återvinning av kasserad textil kan kompensera viss påverkan 
men mer information krävs för att politiska och affärsmässiga beslut ska kunna tas 
och föra utvecklingen av textilåtervinning framåt. Aktörer som återvinner eller 
planerar att återvinna textil behöver en allmän kunskap om vilka ämnen textilierna 
förväntas innehålla. Arbetskläder och friluftskläder kan bland annat innehålla 
fluorerade ämnen och dessa kan förhindra återvinningen av textil (Schmidt, 
Watson, Roos, Askham & Poulsen 2016). De fluorerade ämnena används på textil 
för att få ett skyddande skikt mot flytande ämnen så som olja och vatten. Fluorerade 
ämnen började produceras och användas under femtiotalet. De visade sig ha många 
användningsområden och kan hittas i alltifrån brandskum till ”non-stick” 
beläggningar i pizzakartonger och textiliers olje- och vattenavvisning 
(Kemikalieinspektionen 2006; Naturvårdsverket 2016). Idag används flera tusen 
olika fluorerade ämnen, även kallade fluorkarboner, av olika längd och form som 
visat sig vara persistenta, bioackumulerande och toxiska. På grund av de negativa 
effekterna av dessa ämnen pågår industrin en omfattande utfasning av de fluorerade 
ämnena. The Madrid Statement är ett konsensus där flera forskare understryker 
faran med fluorerade ämnen (Blum et al. 2015).  
 
En rad olika kemikalier och tekniker kan användas för att göra en textilvara 
vattenavvisande. Industriellt appliceras vanligen en vattenavvisande impregnering 
i textiliens slutberedning. Varaktig vattenavvisning med såkallade DWR, från 
engelskans Durable Water Repellents, har under den stora utfasningen av långa 
fluorkarboner lett till modifierade fluorkarboner och fluorfria alternativ som 
silikoner, kolväten och dendrimerer. Dessa nya DWR finns det bristande 
information kring gällande risker för miljö och hälsa (Holmquist, Schellenberger, 
van Der Veen, Peters, Leonards & Cousins 2016). I och med övergången från 
perfluorerade DWR till de fluorfria alternativen aktualiserades frågan kring 
hur ”durable”, alltså motståndskraftiga mot tvätt och användning, dessa verkligen 
är1. Både fluor- och fluorfria impregneringar har visat sig avta under en textilvaras 
livstid (Zhou, Zhao, Wang & Lin 2016). Detta har resulterat i ett stort utbud av 
konsumentprodukter för impregnering tillgängligt på butikshyllorna2. 
 
En beklädnad där vattenavvisningen avtagit kan av användaren ses som en defekt 
produkt vilket riskerar att varan kasseras i förtid. För att motverka att kläderna byts 
ut i detta skede finns det möjlighet att förlänga livslängden genom att återuppliva 
vattenavvisningen i hemmamiljö. I detta projekt kallas dessa konsumentprodukter 
återimpregneringar. På marknaden erbjuds både fluor- och fluorfria 
återimpregneringar samt några olika appliceringstekniker (Holmquist et al. 2016). 
De två vanligaste teknikerna är spray-on, som innebär att kemikalievätskan sprayas 

                                                
1 Maria Åkerfeldt, teknisk supportchef - funktionell textil och nonwoven, 
Organoclick AB, förslag på examensarbete den 2 februari 2017 
2 Maria Åkerfeldt, teknisk supportchef - funktionell textil och nonwoven, 
Organoclick AB, konversation den 10 april 2017 
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på textilien med en pumpflaska, och wash-in, som innebär att kemikalievätskan 
tillsätts vid körning av ett program på en tvättmaskin, alternativt vid handtvätt av 
textilien. Området är outforskat och industrin vill veta mer om dessa produkter 
inklusive hur textila material påverkas av dem då det är många parametrar som 
värdesätts hos kund. Förutom den vattenavvisande effekten anses även känsla och 
utseende vara viktiga parametrar3. Det skulle vara intressant att undersöka olika 
appliceringstekniker och hur olika DWR-kemier fungerar på framför allt frilufts- 
och arbetskläder där återimpregneringar ofta används. 

1.1. Syfte 
I detta examensarbete analyseras och jämförs fluorfria återimpregneringar som 
kunden gör i hemmamiljö när förbättrad vattenavvisning önskas. Arbetet kretsar 
kring att ge en tydligare bild av återimpregneringars påverkan på ett textilt 
ytmaterial. Två appliceringstekniker har undersökts, wash-in och spray-on, på olika 
textilier som skulle kunna representera frilufts- samt arbetskläder. De parametrar 
som undersökts var valda utifrån ett kundperspektiv och innefattade de 
återimpregnerade materialens vattenavvisning, utseende, luftgenomsläpplighet och 
känsla. För att få en indikation på materialens känsla testades dess böjstyvhet som 
på ett mätbart sätt visade på om eventuell stelhet tillkommit de impregnerade 
materialen.   

1.2. Frågeställningar 
- Visar de åtta olika återimpregneringarna på varierande resultat sinsemellan? 

 
- Varierar återimpregneringarnas resultat mellan de fyra olika textila 

materialen? 
 

- Utmärker sig någon av återimpregneringarna på ett fördelaktigt sätt? 
 

-  Finns det en signifikant skillnad mellan återimpregnering applicerad med 
tekniken wash-in jämfört med tekniken spray-on vad gäller parametrarna 
vattenavvisning, utseende, luftgenomsläpplighet och böjstyvhet? 

 
- Är strilmetoden, iakttagelse av färgförändringar, mätning av 

luftgenomsläpplighet samt böjstyvhet bra metoder för att utvärdera 
återimpregneringar? 

1.3. Avgränsningar 
Endast fluorfria återimpregneringar kommer att undersökas i den experimentella 
studien därav nämns fluorerade ämnen enbart kortfattat i litteraturöversikten. I detta 
examensarbete kommer åtta stycken fluorfria återimpregneringar att testas på fyra 
typer av textilier bestående av två olika syntetiska fibersorter med skilda 
konstruktioner. Textilierna kommer inte att ha någon impregnering vid projektets 
början utan återimpregneringen appliceras direkt på textilien utan något 
mellanliggade skikt av annan impregnering. Varje enskild återimpregnering har 
                                                
3 Maria Åkerfeldt, teknisk supportchef - funktionell textil och nonwoven, 
Organoclick AB, förslag på examensarbete den 2 februari 2017 
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haft en bruksanvisning som har följts i så stor utsträckning som möjligt. Endast ett 
av de ibland flera tillvägagångsätten har efterliknats. 
 
Viktpålägg har enbart räknats ut för spray-on impregnerade material då det är svårt 
att avgöra hur stor del av de wash-in impregnerade materialens viktförändring som 
orsakats av exempelvis fiberbortfall i tvättmaskinen. De impregnerade textilierna 
har inte karakteriseringstestats efter tvätt och därför har det inte redovisats hur tvätt- 
och nötbeständig vattenavvisningen var. Endast strilmetod (spraytest) har använts 
för att bestämma vattenavvisning i detta projekt. En relevant testmetod som 
uteslutits har varit mätning av den statiska kontaktvinkeln. Vidare har bundesmann-
test eliminerats då dess påfrestning ansågs vara för hög. Kvalitetskontroll av de 
återimpregnerade textiliernas vattenånggenomgång samt testning av deras 
oljeavvisning har uteslutits. 

2. Litteraturöversikt 
Detta avsnitt innehåller vad som menas med vattentäta respektive vattenavvisande 
material samt vilka olika alternativ det finns inom industrin för att skapa dessa, hur 
de släpper från en textil yta samt hållbarhetsaspekter kring dem. Även information 
kring återimpregneringar samt egenskaper hos polyamid och polyester presenteras. 
Sist kommer ett stycke angående bedömning av textila material. 

2.1. Tillvägagångssätt vid litteratursökning  
Referenslitteraturen har hittats via databaserna Summon, Primo, Scopus, Web of 
Sience, Inspec och även via Google Scholar. Enav har använts för att hitta 
internationella standarder relevanta för studien. Sökord som använts flitigt under 
arbetets gång har varit DWR, durability, hydrophob*, water repellen*, low surface 
energy, water resistan*, waterproof, breathable, fluorine-free, non-fluorinated, re-
impregnation och textil*.  Många av artiklarna granskades via Ulrichweb vilket gav 
indikation på om publikationen var vetenskaplig eller inte. Utöver vetenskapliga 
artiklar har rapporter från organisationer som Kemikalieinspektionen, 
Naturvårdsverket och Greenpeace använts samt information från varumärkens 
hemsidor. Holmquist et al. (2016) konstaterar att fluorfria impregneringars 
miljöpåverkan är förhållandevis outforskat vilket kan ses som en anledning till det 
låga antalet vetenskapliga artiklar som det refererats till kring detta i följande 
översikt. En litteraturstudie kring vilka testmetoder som kunde anses relevanta för 
projektet utfördes följt av att testmetoder valdes ut för att på ett tidseffektivt sätt 
analysera och kvalitetstesta det stora antalet provkroppar. 

2.2. Vattentäta och vattenavvisande material 
Det är viktigt att påpeka att vattentäta och vattenavvisande material inte är samma 
sak då ett vattentätt material innebär att det finns en total barriär mot vatten. Den 
mest använda metoden för att framställa en vattentät textil är genom att belägga 
textilen med en tät film av exempelvis syntetiskt gummi, polyvinylklorid (PVC) 
eller polyuretan (PUR). Inom beklädnad krävs det mer avancerade metoder för att 
göra textilen motståndskraftig mot vätska (Conway 2016). Detta eftersom en viktig 
egenskap för vattentäta beklädnader är att de samtidigt bör släppa igenom fukt och 
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svett i form av ånga (Mukhopadhyay & Midha 2016; Zhou et al. 2016). Material 
med egenskaperna vattentäthet och ånggenomsläpplighet brukar omnämnas som 
andande material (Hes & Williams 2011). Vattentäta andande material är designade 
för att skydda människokroppen mot värme, vind, vatten och farliga ämnen. De 
används till beklädnader inom ett brett spektrum, exempelvis inom friluftsliv, 
militär och sjukvård (Holmquist et al. 2016; Mukhopadhyay & Midha 2016).  
Vanligt förekommande inom beklädnad är så kallade lagervaror som visas i Figur 
1. Lagervaror med membran är vattentäta material som andas. Dessa består av olika 
lager där yttersta lagret vanligen är ett vattenavvisande material som skyddar ett 
underliggande membranlager vilket är vattentätt och transporterar fukt. Det finns 
hydrofila och mikroporösa membran samt kombinationer av dessa (Mukhopadhyay 
& Midha 2016).  

 
Figur 1: Schematisk bild över en lagervara med membran i mitten, inspirerad av Mukhopadhyay & 
Midha (2016). 

Vattenavvisande material är inte täta men de kan stå emot vatten ett tag (Li, Huang, 
Chen, Chen & Lai 2017). En textilvara kan vara mer eller mindre vattenavvisande 
i sig själv genom sin konstruktion. Exempel på konstruktion är en tätare vävd vara 
som kan erhålla viss vattenavvisning utan någon särskild behandling 
(Mukhopadhyay & Midha 2016). Beklädnadstextil kan behandlas med 
vattenavvisande impregnering av komfortabla skäl men det kan även vara en ren 
livsnödvändighet under extrema förhållanden (Holmquist et al. 2016). Historiskt 
sett skapades vattenavvisande material genom att belägga med animaliska fetter, 
vaxer och oljor. Detta gav styva material med låg ånggenomgång vilket kan 
upplevas obehagligt att bära (Mukhopadhyay & Midha 2016). 
Vattenavvisning erhålls på ett tyg genom att tillsätta kemikalier bestående av 
hydrofoba polymerer eller nanopartiklar. Vattendroppar tenderar därför att pärla av 
ytan och tyget undviks att genomträngas av vätska (Holmquist et al. 2016). Det 
forskas mycket kring nanopartiklar och biomimik för att skapa ett beständigt 
miljövänligt vattenavvisande material (Li et al. 2017). Inom biomimiken observeras 
hur bland annat löv, lotusblomman och grankotten skapar en vattenavvisande yta 
(Mukhopadhyay & Midha 2016). Allt handlar om att ge textilen en så låg 
ytspänning som möjligt. Ju lägre ytspänning ju mer hydrofobt och vattenavvisande 
blir materialet (Mazrouei-Sebdani, Khoddami & Mallakpour 2011). I Tabell 1 visas 
några kemier med deras specifika ytspänning. De mest hydrofoba grupperna inom 
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organisk kemi är sidogrupper av fluor [CF3] och kolväte [CH3] (Holmquist et al. 
2016). Att vatten har en högre ytspänning än oljor innebär att en oljeavvisande 
fiberyta är vattenavvisande men en vattenavvisande yta är inte alltid oljeavvisande 
(Conway 2016). 

Tabell 1: Ytspänning för vatten, två kolvätessidogrupper, oljor och två perfluorerade sidogrupper. 

Ytspänning g [nN/m]   
Vatten 72,75* 

 
Ö

kad avvisning 
-CH2 31** 

-CH3 22** 

Oljor 20 – 31* 

-CF2 18** 

-CF3 6** 
*(Conway 2016) **(Holmquist et al. 2016) 

Vattenavvisningens bevarande under repeterande tvättar är en viktig aspekt för 
användarvänligheten hos ett textilt material (Li et al. 2017). Inom industrin kallas 
vattenavvisningar som bevaras genom upprepad tvättning allmänt för DWR. 
Processen för att bilda en permanent hydrofob film på ett textilt material är väldigt 
komplex och beror på aspekter som:  
o fibertyp 
o materialets konstruktion 
o förbehandling 
o och DWR-kemi.  

DWR-polymeren fästs via fysiska eller kemiska bindningar till fiberns yta. Tidigare 
bands DWR till fiberytan genom fysisk bindning men dessa intermolekylära krafter 
var inte starka nog för att tåla vardagligt bruk som innefattar bland annat tvätt och 
nötning (Holmquist et al. 2016). En funktionell textil behöver åtminstone klara av 
20 stycken tvättcykler utan att förlora sin funktion (Zhou et al. 2016). Moderna 
DWR är modifierade med funktionella grupper på polymerhuvudkedjan som 
reagerar genom kovalenta bindningar till den specifika fibertypens ytgrupper. 
Dessa fiberbindande grupper kan vara hydroxyl-, epoxy- eller vinylgrupper som 
reagerar direkt eller indirekt till tyget med hjälp av tvärbindare, exempelvis 
diisocyanater. Det är ett svårt att välja mellan de olika kemierna för 
vattenavvisning. Prestandan för avvisningen vägs emot riskerna för miljö och hälsa 
(Holmquist et al. 2016). Hållbarhetsaspekterna kring de olika vattenavvisande 
kemierna diskuteras närmare i avsnitt 2.3.4.  

2.3. Vattenavvisande impregneringar 
Följande avsnitt behandlar industriella impregneringar med fokus på deras kemi, 
deras avtagande effekt över tid, återimpregneringar och hållbarhetsaspekter kring 
de vattenavvisande kemier som presenterats. 

2.3.1. Industriella impregneringar 
Olika kemikalier kan användas för att göra en textilvara vattenavvisande. En 
varierad mängd DWR-kemi kan tillsättas en textil beroende på vilken nivå av 
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vattenavvisning som önskas från företag och återförsäljare (ZDHC 2012). 
Fluorerade ämnen är en grupp organiska ämnen där den största delgruppen är 
perfluoroalkylsulfonater (PFAS) följt av perfluoroalkylkarboxylsyror (PFCA). 
Dessa fluorerade ämnen kännetecknas av att väteatomer i kolkedjan bytts ut mot 
fluoratomer (Kemikalieinspektionen 2006). Idag används ungefär 3000 PFAS-
ämnen, vilka kan brytas ner till bland annat perfluoroktansulfonat (PFOS). Ämnet 
PFCA bryts ner till perfluoroktansyra (PFOA). Fluorerade ämnen används inte 
enbart för dess olje- och vattenavvisande effekt utan också till exempel i brandskum 
(Naturvårdsverket 2016). Det har visat sig att fluorerade ämnen är persistenta, 
bioackumulerande och toxiska (Kemikalieinspektionen 2006; Li et al. 2017; 
Naturvårdsverket 2016; Zhou et al. 2016) vilket medfört att stora delar av industrin 
helt tagit avstånd från fluorerade ämnen och många forskare har skrivit under vad 
som kallas The Madrid Statement som understryker faran med fluorerade ämnen 
(Blum et al. 2015). Inom industrin har det gjorts försök för att hitta en mindre 
miljöfarlig fluorkarbon genom att korta de fluorerade kedjorna (Zhou et al. 2016). 
Utöver vattenavvisningar innehållande fluorerade ämnen finns också en rad olika 
typer av fluorfria impregneringar som används i textilindustrin för att skapa 
vattenavvisning (Cobbing 2017; Holmquist et al. 2016). Det bör nämnas att det 
finns viss oro kring att också de fluorfria impregneringarna i storskalig produktion 
kan skapa miljö- och hälsorisker (Zhou et al. 2016). Den omfattande utfasningen 
av långa fluorkarboner har lett till att de DWR-impregneringar som används inom 
industrin kan delas in i fyra stora grupper bestående av modifierade fluorkarboner 
(1) och de fluorfria alternativen (2, 3, 4) som kan ses i Figur 2: 

1) Fluorerade sidokedjor [-CF3] 
2) Kolväten [-CH3] 
3) Silikoner [-CH3] 
4) Annan DWR-kemi (dendrimerer och oorganiska nanopartiklar) 

 
Figur 2: Denna figur visar en vanlig kemisk struktur för (1) Fluorerade sidokedjor, (2) Kolväten 
och (3) Silikoner, inspirerad av Holmquist et al. (2016), samt en förenklad skiss av en förgrenad 
struktur hos en (4) Dendrimer, inspirerad av Albertsson, Edlund & Odelius (2012). Det blåa i 
figuren (1-3) illustrerar huvudstommen i DWR-polymeren som upprepas n antal gånger. 

Dessa grupper visar på stora skillnader i prestanda där den största skillnaden är det 
faktum att de fluorfria impregneringarna (2, 3, 4) saknar oljeavvisning. Den bästa 
vattenavvisande effekten vad gäller impregnering fås genom att polymererna 
packas tätt över den textila fiberns yta. Det är även viktigt att DWR-kemin förblir 
varaktig vilket skapas genom att polymererna antingen bildar en icke-kovalent 

(1) (2) (3) (4)

33

nn n
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bunden nätstruktur runt fibern eller binder kemiskt till fiberytan genom kovalenta 
bindningar (Holmquist et al. 2016; Zhou et al. 2016). Alla DWR-kemier fungerar 
enligt dessa strukturella principer där längden av molekylerna spelar särskilt stor 
roll för att uppnå maximalt skydd mot de polära vattendropparna. DWR-
polymererna för industriell impregnering är generellt vattenbaserade och 
adsorberas till fibermaterialet. De appliceras vanligen genom foulardering med 
efterföljande härdning som förbättrar tvärbindningen till textilien (Holmquist et al. 
2016). 

2.3.1.1. Fluorerade sidokedjor 
Impregneringar innehållande fluorerade sidokedjor är de mest effektiva inom 
vattenavvisning på textil. DWR-polymeren har grenar av fluoralkylkedjor som 
orienterar sig vinkelrätt från den textila ytan. Det kan liknas vid mikroskopiska 
paraplyn som sitter fast på polymerens huvudstomme, se Figur 2 (1). Den låga 
ytspänningen som skapas gör att både oljor och vatten pärlar sig mot textil med en 
hög kontaktvinkel. Polymeren binder till fibern på ett sådant sätt att den klarar av 
upprepade tvättar (ZDHC 2012). Det har gjorts försök att skapa mindre miljöfarliga 
PFAS-ämnen genom att modifiera fluorkarbonsidokedjorna till att bestå av ett 
kortare genomsnitt, med cirka sex kolatomer i kedjan (Zhou et al. 2016). De korta 
fluorsidokedjorna har sämre kristallationsgrad än de långa fluorkarbonerna men de 
kan ändå packa sig tätt för att få tillräckligt goda vatten- och oljeavvisande 
egenskaper (Holmquist et al. 2016). 

2.3.1.2. Kolväten 
Kolväten består av linjära kristalliserade n-alkyl-kedjor [-(CH2)n-CH3]. De tätt 
packade paraffin-alkyl-grupperna som utgör DWR är starkt beroende av 
alkylkedjans längd och polymerhuvudkedjans struktur (Holmquist et al. 2016). 
Tidigare bestod DWR av en blandning av paraffin och metallsalter av fettsyror. 
Textilier behandlade med detta får en dålig luft- och ånggenomgång vilket 
resulterar i en sämre komfort för användaren (ZDHC 2012). I detta fall är det 
kolvätets polära ytaktiva ämne (karboxylat) som binds fysiskt till textilien genom 
jonbindning. Kristalliseringsprocessen av de hydrofoba alkyl-grupperna är 
avgörande för vattenavvisningen (Holmquist et al. 2016).  

Generellt ger paraffinbaserade vattenavvisningar dålig varaktighet vid tvätt vilket 
har lett till att mer stabila melaninbaserade hartser används som kan forma starkare 
kovalenta bindningar till fiberytan (Holmquist et al. 2016). Vaxer och paraffiner 
består numera i regel av modifierade melaminbaserade hartser 
(Kemikalieinspektionen 2015). Moderna DWR består av akryl-sampolymerer som 
skapar olika block nödvändiga för durabilitet och vattenavvisning. Det 
vattenavvisande blocket består av n-alkyl-grupper som sitter på polymerstommen. 
Dessa kan skräddarsys till olika textila fibrer (Holmquist et al. 2016). 

Etylenvinylacetat (EVA) är en sampolymer mellan eten och vinylacetat där eten 
tillsätts med olika procentsatser beroende på användningsområde (Kim & Kim 
1999; Krugloff 2007). Polymeren kan blandas med paraffin för att till exempel 
användas till filmer för ostförpackningar (Krugloff 2007). Vid blandning med 
paraffinvax agerar EVA som huvudstomme, se det blåa i kolväteskemi (2) i Figur 
2 (Kim & Kim 1999). EVA är en elastisk polymer (Albertsson, Edlund & Odelius 
2012) som kan göra att vaxkemi blir mer flexibel och följsam (Kim & Kim 1999).  
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2.3.1.3. Silikoner 
Silikoner är ett samlingsnamn för oorganiska polymerer baserade på molekyler 
byggda av syre [O] och kisel [Si] som det sedan binds kolväteföreningar [CHn] till 
(Kemikalieinspektionen 2015). Dessa har en stomme av polydimetylsiloxan 
(PDMS). Den karaktäristiska strukturen av polysiloxanen gör den väldigt flexibel 
vilket bidrar till att textilier impregnerade med denna DWR får en mjuk känsla 
(Holmquist et al. 2016). Relativt låga koncentrationer skapar en bra 
vattenavvisande effekt (ZDHC 2012). De hydrofoba metylgrupperna [-CH3] sitter 
på siloxanstommen och orienterar sig utåt från fiberytan, se Figur 2 (3) (Holmquist 
et al. 2016).  

PDMS baserat på silikongummi framställs i flera steg där första steget innebär en 
ringöppningspolymerisation av hexametylcyklotrisiloxan. Antingen under eller 
efter ringöppningspolymerisationen behandlas polymererna med molekyler som 
ger reaktiva funktionella grupper på kedjeändarna. Reaktioner mellan de reaktiva 
ändarna skapar polymera nätverk. Ibland tillsätts tvärbindare i detta steg 
(Albertsson, Edlund & Odelius 2012). Svaga intermolekylära vätebindningar 
skapas mellan de polymera nätverken och utgör en varaktig film på textilien. 
Majoriteten av silikoner har måttlig varaktighet vid tvätt (Holmquist et al. 2016) 
men enligt kemikalieinspektionen är silikoner motståndskraftiga för kemisk 
påverkan samt inte vattenlösliga (Kemikalieinspektionen 2015). 

2.3.1.4. Annan DWR-kemi 
Under denna grupp finns bland annat dendrimerer och oorganiska nanopartiklar 
(Holmquist et al. 2016). Dendrimerer kallas också partikulära strukturer och 
försöker efterlikna förmågan som lotusblomman har för att avstöta vatten. 
Strukturen som skapas är ofta i nanostorlek, 1 - 100 nm (Kemikalieinspektionen 
2015). Dendrimerer är en relativt ny kemi för vattenavvisning. De karakteriseras av 
regelbundna förgrenade monomerer som sätts ihop till trälika strukturer, se Figur 2 
(4) (ZDHC 2012). Ordet dendrimer kommer från grekiskans dendron, som betyder 
träd och meros som betyder del (Vögtle, Gestermann, Hesse, Schwierz & Windisch 
2000). Nanopartiklar är ofta framställda av oorganiska ämnen, exempelvis 
silikondioxid [SiO2] eller aluminiumoxid [Al2O3]. Deras yta kan modifieras för att 
förse hydrofobering och tvärbindning till den textila ytan. Ämnen som kan skapa 
tvärbindande punkter, kovalenta bindningar, till textilytan är exempelvis 
funktionella hydroxyl- och epoxigrupper (Holmquist et al. 2016). Med hjälp av 
dessa kan hydrofoba förgrenade nätverk, i regel bestående av polyuretanpolymerer 
(PUR), förankras till textilfibrernas yta (Kemikalieinspektionen 2015). Polymeren 
organiseras automatiskt till en sammanhängande film på textilens yta vid torkning 
(Holmquist et al. 2016). Dessa strukturer bildar ett kuddlikt luftrum runt fibrerna 
vilket ger en bra vattenavvisande effekt som antas kvarstå efter upprepade tvättar 
(ZDHC 2012). 

2.3.2. Impregneringars avtagande vattenavvisande effekt 
Det svåra med vattenavvisning är på många sätt att bibehålla effekten över tid. De 
flesta vattenavvisningar visar ett avtagande resultat vid repeterande tvättar. Nötning 
och kemisk påfrestning såsom syror, baser, biologiska och kemiska ämnen är andra 
faktorer som gör att en DWR avtar (Zhou et al. 2016). Ändringen av den 
vattenavvisande effekten tyder på att DWR-kemikalier har lossnat eller försvunnit 
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från textilen på något vis och således blivit ett utsläpp till miljön. Några tänkbara 
faktorer för hur denna mikroskopiska ändring skulle kunna ha skett kan ses i Figur 
3 (Holmquist et al. 2016).  

 
Figur 3: Förenklad illustration över potentiella faktorer som gör att kemikalier från DWR-
impregneringar släpper från en textil, inspirerad av Holmquist et al. (2016). 

Som kan ses i Figur 3 är även UV-ljus en trolig källa till varför vattenanvisningar 
tappar sin effekt över tid. Höga temperaturer är också en möjlig faktor till att DWR-
kemin släpper (Zhou et al. 2016). Varaktigheten mot mekanisk bearbetning och 
tvätt för vattenavvisande material är en kritisk faktor. Relationen mellan 
beständighet och fiberns ytstruktur och ytkemi är ett område som behöver utforskas 
närmare konstaterar Li et. al. (2017). 

2.3.3. Återimpregneringar 
Återimpregneringar fungerar på olika sätt och kan vara baserad på vilken som av 
de DWR-kemier som presenterats tidigare i avsnittet (Cobbing 2017). Vissa 
återimpregneringar binder till det textila materialet kemiskt andra binder fysiskt till 
textilien. Då återimpregneringen binder kemiskt till den textila varan blir 
behandlingen mer permanent. Ofta används återimpregneringar till arbetskläder 
och skyddskläder (Holmquist et al. 2016) men även till friluftskläder (Cobbing 
2017). Återimpregneringar som inte binder kemiskt till det textila materialet lossnar 
lättare och släpper ifrån sig kemikalier från återimpregneringen i form av 
miljöföroreningar (Holmquist et al. 2016). 

2.3.4. Hållbarhetsaspekter kring impregneringar 
Ingen av de fyra grupper av DWR-kemi som tagits upp tidigare i avsnittet kan anses 
vara miljösäkra alternativ då samtliga har en tendens att orsaka föroreningar och 
nedbrytningsprodukter till miljön. Holmquist et. al. (2016) har isolerat 
undersökningen till att endast analysera den DWR inom varje grupp som ansågs ha 
högst risk för miljö och hälsa. En ytterligare begränsning som gjordes var att endast 
den kemiska del som ger den vatten- och oljeavvisande funktionen undersöktes då 
de övriga kemikalierna i DWR-kemin kan ersättas med andra ämnen. Kolväten med 
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dess paraffiner och vaxer uppges vara den minst miljöfarliga kemin följt av 
silikoner. Inverkan på miljön från ämnen som nanopartiklar och dendrimerer anses 
inte tillräckligt utforskat för ett utlåtande. Polymerer med kortade fluorerade 
sidokedjor anses ha sämst påverkan på miljön av dessa alternativ. (Holmquist et al. 
2016) 

Vad gäller fluorerade ämnen i allmänhet misstänks höga halter av detta ämne i 
dricksvatten öka risken för negativ påverkan på̊ sköldkörteln, levern, 
fettomsättningen och immunförsvaret (Kemikalieinspektionen 2015). Dessa ämnen 
kan färdas långa sträckor via vatten och har bland annat hittats ökande mängder av 
i isbjörnar i Arktis (Cobbing 2017; Kemikalieinspektionen 2006). Det finns starka 
misstankar hos forskare att också de kortare fluorkarbonerna är miljöfarliga (Zhou 
et al. 2016). Kortare fluorkarboner är troligtvis mindre bioackumulerande men 
fortfarande likvärdigt persistenta i naturen (Blum et al. 2015). Förenklat kan sägas 
att fluorerade ämnen antingen är persistenta i sig själva eller att de bryts ner till 
andra persistenta ämnen (Naturvårdsverket 2016). 

Silikoner innehåller ofta rester från produktionen i form av cykliska flyktiga 
metylsiloxaner t.ex. oktametylcyklotetrasiloxan och dekametylcyklopentasiloxan 
(Holmquist et al. 2016). Dessa cykliska flyktiga metylsiloxaner är 
bioackumulerande och har hittats i bland annat sälar och sköldpaddor. Detta ger oro 
kring dess persistens i sötvatten och marina miljöer (Wang, de Solla, Lebeuf, 
Bisbicos, Barrett & Alaee 2017). Till skillnad från silikoner är de DWR som bygger 
på kolväteskemi med största sannolikhet biologiskt nedbrytbara. Det bör tilläggas 
att nedbrytningsvägarna för de nyaste kolvätebaserade DWR inte är fullständigt 
förstådda och därmed behövs mer forskning innan något kan sägas med säkerhet 
(Holmquist et al. 2016). 

Holmquist et. al. (2016) påstår att det inte finns någon publicerad forskning vad 
gäller eventuella miljöpåverkan för dendrimerer eller oorganiska nanopartiklar. Det 
finns artiklar som tyder på att nanomaterial har toxiska egenskaper för både 
människors hälsa och för miljön. Till skillnad från större partiklar kan nanopartiklar 
transporteras in i människans celler och göra skada (ZDHC 2012). 

2.4. Polyamid (PA) och Polyester (PES) 
Det yttersta lagret i funktionsplagg är ofta tillverkat av syntetiska fibrer som till 
exempel polyamid och polyester. Polyamid, även kallad nylon, har ett stort 
användningsområde inom teknisk textil för utemiljöer där främst vävda 
konstruktioner används till ytterkläder (Conway 2016). Polyamids linjära 
polymerkedja har en karaktäristisk zig-zagstruktur vilket bidrar till fiberns 
elasticitet, se Figur 4 (a). Polymerkedjorna innehåller amidgrupper vilka är 
polyamids funktionella enheter som har förmågan att skapa starka vätebindningar 
mellan polymerkedjorna vilket gör fibern slitstarkare än polyester (Albertsson, 
Edlund & Odelius 2012). För att vara en syntetfiber kan polyamid anses ha en högre 
tendens att attrahera vattenmolekyler än de flesta andra syntetfibrer (Humphries 
2013). Den är generellt hygroskopisk tack vare de polära amidgrupperna. Vid 
vattenupptagning bryts de intermolekylära vätebindningarna och materialets styrka, 
styvhet och dimensionsstabilitet försämras. Polyamider är generellt känsliga för 
UV-ljus och starka syror (Albertsson, Edlund & Odelius 2012). Det finns många 
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modifikationer av polyamider för att förbättra fiberns chanser inom ett visst område 
och dessa identifieras med sitt varumärke (Kadolph 2013). Cordura® är ett exempel 
på ett sådant varumärke från tillverkaren Invista. Det var till en början en särskild 
stark polyamid som sedan har utvecklats till en stor variation av tåliga material 
(Humphries 2013). Cordura® är en typ av polyamid 6,6 framtagen speciellt för att 
fungera som ett högprestandagarn (Cordura 2017). Filamenten i garnen kan 
textureras för att skapa oordning och bilda ett så kallat bulkgarn vilket leder till att 
Corduragarnet får likvärdig bulk som spunna garner. Tyger av dessa garner blir 
starka och motståndskraftiga mot exempelvis värme, ljus och nedbrytning 
(Hussamy 1989). Vid färgning av polyamid är bindningens styrka mellan 
färgmolekylerna och polyamidfibern avgörande. Om bindningen är svag kan till 
exempel rengöringsmedel ta bort färgen från materialet (Gohl & Vilensky 1991).  

Polyetentereftalat (PET / PES) är den mest förekommande syntetfibern på grund av 
dess goda egenskaper och låga tillverkningskostnad (Albertsson, Edlund & Odelius 
2012). Den termoplastiska fibern har många positiva egenskaper som hög 
dimensionsstabilitet, nötnings- och ljushärdighet (Kadolph 2013). Polyester har 
esterbindningar i huvudkedjan vilka kan bilda svaga vätebindningar till närliggande 
polymerkedjors metylgrupper, se Figur 4 (b) (Gohl & Vilensky 1991).  

                                               

 
(a)                                                                         (b) 

Figur 4: (a) Visar polyamid 6,6:s kemiska zig-zagstruktur. Det röda i figuren visar amidgrupperna 
i polyamid och de blå streckade linjerna visar var vätebindningar uppstår mellan polymererna, 
inspirerad av Gohl & Vilensky (1991). (b) Visar polyesters kemiska struktur. Det röda i figuren 
visar estergrupperna i polyester och de blå streckade linjerna visar var vätebindningar kan uppstå 
mellan polymererna, inspirerad av Gohl & Vilensky (1991). 

Polyester är en hydrofob fiber med minimal absorption vilket bidrar till problem 
som statisk elektricitet. Fibern är inert med få reaktiva grupper på ytan (Zhou et al. 
2016) vilket leder till att den inte tar till sig färg på samma sätt som polyamid har 
tendens att göra vid tvätt. Ordinarie polyester har ett runt tvärsnitt men det finns en 
stor variation av olika former av tvärsnitt som produceras och dessa kan färgas på 
lite olika sätt men dispersionsfärgning är det vanligaste. Polyester har bättre 
skrynkelhärdighet och motstånd mot UV-ljus jämfört med polyamid och är även 
resistent mot syror och baser (Kadolph 2013). 

2.5. Bedömning av egenskaper hos material 
Det sägs att en textilvara bedöms i stort enligt dess transportegenskaper och dess 
mekaniska egenskaper. I bedömningen av transportegenskaper ingår huvudsakligen 
termisk resistans, vattenånggenomgång, luftgenomsläpplighet, vätbarhet, 
vattenavvisning och förmåga att ta upp ånga. Mekaniska egenskaper innefattar 
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bland annat styvhet, skjuvning, dragstyrka samt grovhet och fyllighet. (Das & 
Alagirusamy 2011)  

Att bedöma känslan av ett textilt material är på många sätt komplext, men samtidigt 
viktigt ur en kunds perspektiv. Det första som betygsätts i kontakt med en textil är 
dess mekaniska egenskaper då dessa är väldigt viktiga för den upplevda känslan. 
En av dessa mekaniska parametrar som är starkt kopplad till det textila materialets 
känsla är böjstyvhet (Das & Alagirusamy 2011; Kawabata & Niwa 1989). En annan 
parameter som är viktig för den upplevda känslan av ett plagg är mängden luft och 
fukt som kan gå igenom det. Detta hänger ihop med mängden värme och svett som 
kan transporteras bort från kroppen samtidigt som isolering mot kyla kvarstår. Hur 
stor mängd luft som går igenom en textilvara kan mätas genom att utföra ett test på 
luftgenomsläpplighet. Detta kan göras genom att ha ett konstant tryck och mäta 
hastigheten som luften har genom tyget eller genom att ha en konstant hastighet på 
luften och mäta hur högt tryck luften då har. Genom att testa 
luftgenomsläppligheten kan man få en indikation på hur vindtätt ett material är (Hes 
& Williams 2011). Vid ökad tjocklek av ett tyg reduceras dess porositet, vilket 
följaktligen minskar både luftgenomsläppligheten och ånggenomgången. Textiliens 
förmåga att släppa igenom vattenånga är starkt beroende av luftgenomsläppligheten 
(Ishtiaque, Das & Kundu 2014).  
 
För att mäta ånggenomgång finns flera olika metoder bland annat hudmodellen och 
nya burkmetoden. Dessa går i stort ut på att en burk innehåller en vätska som går 
igenom det textila materialet som testas. Nästan uteslutande är det membranvaror 
som dessa testmetoder används till. Det som mäts är hur mycket vätska som gått 
igenom materialet efter en utsatt tid (Hes & Williams 2011). När det gäller 
vattentäta och vattenavvisande material är det inte bara de vattenrelaterade 
egenskaperna som är viktig för slutanvändaren. Utöver dessa egenskaper är 
parametrar som färgförändring, känsla, styvhet samt rivstyrka av stor betydelse 
(ZDHC 2012). 

3. Material och metoder 
För att besvara frågeställningarna har en experimentell studie utförts. Under detta 
avsnitt finns att läsa om hur dessa studier gått till inklusive information om de 
textilier och impregneringar som använts samt hur textilierna förtvättats eftersom 
de kom direkt från produktion. Tillvägagångssätt för samtliga spray-on och wash-
in behandlingar redovisas samt de testmetoder som använts för utvärdering. Under 
testmetoderna har utomstående observatörer slumpvis tagits in för extern 
bedömning. 

3.1. Material 
I detta avsnitt redovisas de material som använts under projektet. Totalt har fyra 
olika textilier använts med åtta olika återimpregneringar. Hälften av 
återimpregneringarna har applicerats med wash-in teknik och andra hälften har varit 
spray-on återimpregneringar.  
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3.1.1. Textilier 
De fyra vävda textilier som använts i detta projekt har tagits fram av FOV Fabrics 
i Borås. I Figur 5 visas samtliga textilier och i Tabell 2 kan specifikation för dessa 
textilier läsas.  

 
Figur 5: Samtliga textilier från FOV fabrics. Från vänster till höger ses vit polyester (VPES), 
mörkblå polyamid (MBPA), blå polyester (BPES) och sist grön cordura polyamid (GCPA).  

Vidare i rapporten används de förkortningar som nämns i Tabell 2 för de olika 
textilierna. Förkortningarna är uppbyggda på vilken färg och fiber som textilien har. 
Färgkodningen som kan ses i tabellen används i resultatdelen. Viktigt att ha med 
sig för fortsatt läsning är textiliernas kvadratmetervikt och det faktum att BPES och 
GCPA har betydligt grövre struktur än VPES och MBPA vilket kan ses i Figur 5. 

Tabell 2: Specifikation för de fyra vävda textilierna inklusive dess förkortningar. 

Textilier vit polyester mörkblå 
polyamid blå polyester grön cordura 

polyamid 

Förkortning VPES MBPA BPES GCPA 

Färgkod     

Färg vit mörkblå mörkblå gröngrå 

Fiber 100% PES 100% PA 100% PES 97% Cordura® / 
3% elastan 

Varpgarn 167 dtex 44 dtex 100 dtex 370 dtex 

Väftgarn 167/2 dtex 44 dtex 76 dtex 270 dtex PA / 
44 dtex elastan 

Bindning 2/1 kypert ripstop tuskaft tuskaft 

Struktur fin fin grov grov 

Vikt 160 g/m2 +/-5% 52 g/m2 +/-3% 122 g/m2 +/-5% 190 g/m2 +/-5% 

Artikelnr. 
FOV 8209 4633 3843 9124 

3.1.2. Återimpregneringar 
De åtta återimpregneringar som använts i projektet finns att se i Figur 6. Vidare 
finns alla impregneringar presenterade mer utförligt i Appendix I och Appendix II 
med bland annat bild, kända kemikalier och instruktion kring hur impregneringen 
rekommenderas gå till. De kända kemikalierna är hämtade från varje enskild 
produkts säkerhetsdatablad och appliceringsinstruktionen är ordagrant avskriven 
ifrån tillhörande förpackning eller informationsblad.  
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Figur 6: Samtliga återimpregneringar som använts i projektet. Från vänster till höger ses wash-in 
impregneringarna Fibertec Green Guard Rt Wash-In (WF), Nikwax Tx.Direct Wash-In (WN), 
Imprenex Waterproofing Wash-In Plus (WI) och Hansa Care (WH). Därefter kommer spray-on 
impregneringarna Fibertec Green Guard Rt (SF), Nikwax Tx.Direct Spray-On (SN), Imprenex 
Waterproofing Allround (SI) och 52bones Rain & Stain Proofer (S5).  

En sammanfattning för projektets wash-in impregneringar finns att se i Tabell 3 
följt av en sammanfattning över de spray-on impregneringar som finns med i 
studien i Tabell 4. De DWR-kemier som funnits representerade i studien är 
dendrimerer baserade på polyuretan (PUR), kolväten i form av vax innehållande 
etylenvinylacetat (EVA), annan vaxkemi samt silikoner.  

Tabell 3: Sammanfattning av wash-in impregneringarna inklusive dess förkortningar.  

Förkortning 
WF 

Wash-in 
Fibertec 

WN 
Wash-in 
Nikwax 

WI 
Wash-in 

Imprenex 

WH 
Wash-in 

Hansa Care 

Färgkod     

Fullständigt 
namn 

Fibertec 
Green Guard Rt 

Wash-In 

Nikwax 
Tx.Direct 
Wash-In 

Imprenex 
Waterproofing 
Wash-In Plus 

Hansa Care 

Innehåll 
enligt 

säkerhets-
datablad 

1-10% 
funktionaliserad 

polymer 
 

1-10% 
glykol1 

<5% 
zirkoniumacetat2 

1-5% 
funktionaliserad 

polymer 
 

<1%  
2-(2-butoxietoxi) 

etanol 
 

<1%  
dimetyl-

dikokosalkyl-
ammonium-

klorid3 

10-20% 
siloxaner och 

silikoner, [3-[(2-
aminoetyl) 

amino]propyl] 
metyl-, 

dimetyl-, 
väteresistent 

3-10% 
2-(2-butoxietoxi) 

etanol 
3-10% 

3-butoxi-2-
propanol4, 5 

Innehåll polyuretan 
(PUR)6 

etylenvinylacetat 
(EVA)7 vax och vatten8 Silikoner4 

Sannolik 
DWR-kemi Dendrimerer6 Kolväten – 

elastomer + vax7 Kolväten – vax8 Silikoner4 

1(Fibertec 2011b) 2(Nikwax 2015) 3(Herdins 2016) 4(CHR Bezema 2016)  5Detta innehåll gäller 
för Hansa Care i koncentrerad form. I Tabell 7 finns det recept som använts för att skapa wash-
in impregneringen Hansa Care. 6Markus Schuster Fibertec, e-post den 12 maj 2017 7(Nikwax 
2017) 8Imprenex förpackning 
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Tabell 4: Sammanfattning av spray-on impregneringarna inklusive dess förkortningar.  

Förkortning 
SF 

Spray-on 
Fibertec 

SN 
Spray-on 
Nikwax 

SI 
Spray-on 
Imprenex 

S5 
Spray-on 
52bones 

Färgkod     

Fullständigt 
namn 

Fibertec 
Green Guard Rt 

Nikwax 
Tx.Direct 
Spray-On 

Imprenex 
Waterproofing 

Allround 

52bones 
Rain & Stain 

Proofer 

Innehåll 
enligt 

säkerhets-
datablad 

1-10% 
2-propanol 

 
1-10% 

funktionaliserad 
polymer1 

>50% 
vatten 

 
<2% 

ättiksyra2 

<2% 
funktionaliserad 

polymer3 

1-5% poly 
[3-((2 aminoetyl) 

amino)propyl] 
metyl(dimetyl) 

siloxan, hydroxy-
terminated4 

Innehåll polyuretan 
(PUR)5 

etylenvinylacetat 
(EVA)6 vax och vatten7 siloxan-

polymerer8 

Sannolik 
DWR-kemi Dendrimerer5 Kolväten – 

elastomer + vax6 Kolväten – vax7 Silikoner4 

1(Fibertec 2011a) 2(Nikwax 2011) 3(Herdins 2015) 4(Brunngård Group AB 2016) 5Markus 
Schuster Fibertec, e-post den 12 maj 2017 6(Nikwax 2017) 7Imprenex förpackning 8Sandra 
Grönberg Produktchef Brunngård Group AB, e-post den 30 april 2016. 

3.2. Metod 
Tillvägagångssätt för förtvätt av textilier, återimpregnering med wash-in och spray-
on teknik samt testmetoder redovisas i detta avsnitt. Likaså förklaras utförandet av 
statistiska beräkningar. 

3.2.1. Förtvätt av textilier 
Textilen till provbitarna kom direkt från produktion och därav tvättades textilien 
inledningsvis enligt SS-EN ISO 6330:2000. Standardtvättmaskinerna Wascator 
FOM 71 MP och Wascator FLE120FC användes varav båda av märket Electrolux. 
Tvättprogrammen på dessa maskiner var anpassade för en torrvikt på två kilogram. 
 
Maskinerna rengjordes innan användning. Tvättmedelsfacken rengjordes med hett 
vatten, ättika och diskborste. Därefter kördes ett program på 60°C på vardera 
tvättmaskin för att säkerhetsställa att inget smuts skulle släppa från maskinerna när 
tygerna senare tvättades i 40°C.  
 
Samtliga textilier förtvättades i 40°C. Information om hur textilierna förtvättades 
kan läsas i Tabell 5. Tre tvättuppsättningar gjordes med vardera tillsatt 20 gram 
standardtvättmedel (Heal´s Ece Formulation Phosphate Reference Detergent (B) - 
Without optical brightening agent, Quality assured consumables, Halifax, 
England). 
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Tabell 5. Specifikation för hur de fyra textilierna förtvättades. 
Uppsättning Textil Vikt (g) Maskin Program 

1 VPES 878 FOM 71 MP 5A - 40°C 

2 MBPA 368 FLE120FC 05 - 40°C 

3 
BPES 1118 

FLE120FC 05 - 40°C 
GCPA 1098 

3.2.2. Impregnering av textil 
Impregnering med wash-in och spray-on teknik utfördes på Textilhögskolan på de 
fyra textilier som beskrivits under avsnitt 3.1.1. De olika återimpregneringarna 
finns att se under avsnitt 3.1.2.  

3.2.2.1. Wash-in behandlingar 
Inför wash-in behandlingarna revs 30 cm breda provkroppar, från stadkant till 
stadkant, där tygets bredd på cirka 150 cm gav längden på provkropparna. Dessa 
overlockdes med 100% polyestertråd. Samtliga wash-in impregneringar gjordes på 
en provkropp av varje tygsort i samma behandlingsomgång. Alla provkroppar var 
torra vid tvättprogrammens start och placerades i strängform i tvättmaskinen, se 
Figur 7 (a).  
 
Tvättmaskinerna sköljdes med hett kranvatten i tvättmedelsfacken mellan de olika 
impregneringarna. Samtliga tvättprogram är valda på så sätt att de ska stämma så 
väl överens med wash-in impregneringens bruksanvisning som möjligt. 
Instruktionerna för varje enskild wash-in impregnering finns att läsa i Appendix I. 
I Tabell 6 står en sammanfattning över hur varje enskild wash-in impregnering gått 
till. 

Tabell 6: Tillvägagångssätt för wash-in behandlingarna. 

Impregnering Mängd Fack Maskin Tvättprogram Torkning 

Wash-In 
Fibertec 50 ml 1, 18 min in i 

programmet 
Wascator 

FOM 71 MP 
10 - simulerad 

handtvätt 
Torkskåp 

40°C 30 min 

Wash-In 
Imprenex 30 ml 2, 20 sek in i 

programmet 
Wascator 

FOM 71 MP 6A - 40°C Torkskåp 
40°C 30 min 

Wash-In 
Nikwax 100 ml 2, 20 sek in i 

programmet 
Wascator 

FLE120FC 01 - mild 30°C Torkskåp 
40°C 30 min 

Wash-in 
Hansa Care 125 ml 2, 20 sek in i 

programmet 
Wascator 

FLE120FC 01 - mild 30°C Torkades i 
rumstemperatur 

 
Hansa Care impregneringen kom i koncentrerad form och för att skapa en wash-in 
behandling av denna kemikalievätska behövde den blandas ut. På det tekniska 
databladet för Hansa Care 7140 fanns ett receptexempel som följdes i detta projekt. 
Receptet var på 250 ml vilket skulle vara anpassat för 1-2 plagg. Det valdes att 
halvera mängden till 125 ml på grund av mängden tyg som skulle impregneras. 
Receptet finns att läsa i Tabell 7. Torkning skedde i rumstemperatur vilket visas i 
Figur 7 (b), instruktioner fanns att kemikalievätskan inte fick upphettas mer än 
30°C. 
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Tabell 7: Recept från tekniskt datablad för Hansa Care 7140 samt anpassning för en mindre mängd 
textil. 

Kemikalie 1-2 plagg ½ -1 plagg Andel 

Avmineraliserat vatten 168 ml 84 ml 67,2% 

Hansa Care 7140 80 ml 40 ml 32% 

Ättiksyra 60% 2 ml 1 ml 0,8% 

Totalt 250 ml 125 ml 100% 

 

   
                       (a)           (b) 
Figur 7: (a) Fyra olika tygsorter som ska wash-in impregneras. (b) Torkning av Hansa care i 
rumstemperatur. 

3.2.2.2. Spray-on behandlingar 
Provkroppar om 25x25 cm skars ut med hjälp av skärmaskin Polytex typ Z030, 
Schweiz, som skär sicksack-kanter. Därefter märktes alla provkroppar som skulle 
spray-on impregneras enligt de förkortningar som finns att läsa i avsnitt 3.1. Utöver 
dessa förkortningar så numrerades replikaten från ett till fem. Samtliga spray-on-
impregneringar skakades i 20 +/- 2 sekunder innan applicering. I Figur 8 (a) går att 
se hur VPES låg plant på en plastfilm då den behandlades med 52bones spray-on 
impregneringen. Alla impregneringar applicerades på liknande sätt som i denna 
figur med varierande textilt material och återimpregnering. Provkropparna vägdes 
ett flertal gånger under processens gång. Både före och efter fuktning vägdes 
bitarna hopvikta två gånger på mitten enligt Figur 8 (b) på en Ohaus AdventurerTM  

våg med läsbarhet 0,01 gram. 
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            (a)               (b) 

Figur 8: (a) Visar pågående spray-on applicering av 52bones. (b) Visar hur provbitarna ligger 
hopvikta på vågen. 

Spray-on behandlingarna är gjorda på så vis att de följer instruktionerna för varje 
enskild impregnering så väl som det går. Instruktionerna för spray-on 
behandlingarna finns att läsa i Appendix II. I Tabell 8 redovisas för 
tillvägagångssättet vid spray-on impregnering för varje enskild återimpregnering.  

Tabell 8: Tillvägagångssätt för för spray-on behandlingarna. 

Impregnering Förbehandling Spraynings-
avstånd Efterbehandling Torkning 

Spray-on 
Fibertec Fuktades 20 cm Gnuggning Torkskåp 

40°C 30 min 

Spray-on 
Imprenex - 20 cm - Torkskåp 

40°C 30 min 

Spray-On 
Nikwax Fuktades 15 cm 

Gnuggning efter 
2 min, torkade 
bort överskott, 

kollade noga att 
inga partier 

missats 

Torkskåp 
40°C 30 min 

Spray-on 
52bones Fuktades 20 cm Överflöd 

torkades bort 
Torkskåp 

40°C 30 min 

 
Vid gnuggning av återimpregneringen användes ett trasselsudd i 100 % bomull, se 
Figur 9 (a), för att gnugga in vätskan in i provkroppen. Gnuggningen gjordes i små 
cirkelrörelser enligt mönster i Figur 9 (b). Efter detta vägdes provkropparna igen 
följt av att de torkades i torkskåp på 40°C i 30 minuter. Sista vägningen skedde 
inom en timme efter torkningen i torkskåp. 
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                       (a)            (b) 
Figur 9: (a) Ett trasselsudd bestående av tygremsor, 100 % bomull. (b) Gnuggningen gjordes med 
ett trasselsudd i parallella linjer följt av ett solfjädersmönster för en jämn applicering. 

3.2.3. Testmetoder 
Under detta avsnitt finns att läsa om de testmetoder som utförts på obehandlad samt 
impregnerad textil. Metoderna spraytest, luftgenomsläpplighetstest och 
böjstyvhetstest följer befintliga standarder. Både kvantitativa, kvalitativa och 
semikvantitativa testmetoder har använts. En semikvantitativ metod i denna studie 
innebär att kvalitativ bedömning blir till kvantitativ data. 

3.2.3.1. Procentuellt viktpålägg för spray-on impregneringarna 
För att räkna ut det procentuella viktpålägget för spray-on impregneringarna 
användes följande formel: 
 
   % = #$	–	#'	

#'
	×	100 

 
 𝑚, = torrvikt med impregnering  
 𝑚- = torrvikt innan impregnering, det vill säga enbart textilien 
 
Dessa värden jämfördes senare med övriga testmetoders resultat för att bedöma 
eventuella mönster eller samband.  

3.2.3.2. Spraytest - Bestämning av motstånd mot ytvätning (strilmetod) 
(ISO 4920:2012) 

För att kontrollera de obehandlade och de impregnerade tygernas motståndskraft 
mot vätska utfördes ett spraytest enligt SS-EN ISO 4920:2012. Klimatet har 
genomgående varit enligt ISO 139. Tre replikat utfördes och monterades med dess 
impregnerade sida vänd uppåt mot strilmunstycket i varje test. 250 +/- 2 ml 
destillerat vatten med en temperatur på 21°C användes till varje test där vattnet 
regnade ner på provkroppen i ett jämnt flöde under 25-30 sekunder. Därefter 
monterades provhållaren med provkroppen av från anordningen och dunkades 
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bestämt två gånger mot ett fast föremål så att överflödig vätska avlägsnades från 
provkroppen. (SIS 2012)  
 

 
Figur 10: Visar schematisk bild över 0-5 gradig skala för bedömning av ytvätning, inspirerad av 
SS-EN ISO 4920:2012) 

Varje provkropp utvärderades enligt Figur 10. Skriftligen kan denna skala beskrivas 
som i Tabell 9.  

Tabell 9: Skriftlig 0-5 gradig skala för bedömning av ytvätning översatt från engelska. 

Spraytest – 0-5 gradig skala för bestämning av ytvätning 

0 Fullständig vätning av hela provytan 

1 Hög vätning av provytan bortom spraypunkterna 

2 Delvis vätning av provytan bortom spraypunkterna 

3 Vätning av provytan vid spraypunkterna 

4 Några slumpmässiga droppar eller mycket liten vätning av provytan 

5 Inga droppar och ingen vätning av provytan 

3.2.3.3. Beskrivning av provkropparnas utseende 
Provkropparnas resultat utseendemässigt beskrevs utifrån visuell bedömning. 
Eventuella fläckar och färgförändringar noterades. De provkroppar som hade 
märkbara utseendeskillnader jämfört med det obehandlade materialet 
dokumenterades med bilder samt med ett Dino-Lite Pro / Pro 2 usb-mikroskåp med 
en inställning på 60 gångers förstoring. 

3.2.3.4. Luftgenomsläpplighetstest - Bestämning av tygers 
luftgenomsläpplighet (ISO 9237:1995) 

De obehandlade och de impregnerade tygernas luftgenomsläpplighet kontrollerades 
enligt ISO 9237:1995. Hastigheten av ett luftflöde som passerade vinkelrätt mot 
textilytan mättes vid ett tryckfall av 100 Pa. En cirkulär provhållare av ytan 100 
cm2 användes. Maskinen som användes för att mäta luftgenomsläppligheten kan 

(5) (4) (3)

(2) (1) (0)
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ses i Figur 11. Provkropparna konditionerades och testades under förhållanden 
enligt ISO 139. Luftgenomsläppligheten (𝑅) mäts i mm/s och kan räknas ut med 
formeln:  
 
 𝑅 = /0

1
	×	167	 

 
 𝑅 = luftgenomsläpp i mm/s 
 𝑞𝑣 = medelvärde luftflöde i dm3/min (ℓ/min) 
 𝐴 = provyta i cm2 
 167 = omvandlingsfaktorn (dm3/min/cm2 → mm/s) (SIS 1995)  

 

 
Figur 11: En mätare för luftgenomsläpplighet. 

Vid testning hos FOV var enheten inställd på ℓ/dm2/min = dm/min, vilket kan 
omvandlas till mm/s genom att multiplicera med 1,67. 

3.2.3.5. Bestämning av styvhetsegenskaper hos vävnader (SIS 65 00 43) 
För att avgöra om böjstyvheten förändrades olika beroende på återimpregnering 
utfördes ett test enligt SIS 65 00 43 med några smärre modifikationer. Enligt 
standard ska minst fem likbenta trianglar skäras eller klippas ut ur både vävens 
varp- och väftriktning. Trianglarna ska ha en längd på 200 mm och en bredd på 60 
mm, se Figur 12.  
 

 
Figur 12: Bild på en likbent triangel, inspirerad av SIS 65 00 43. 

60 mm

200 mm
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I detta projekt har enbart tre trianglar skurits ut och testats ur vardera varp- och 
väftriktning. Vidare ska trianglarna enligt standard tas minst fem cm från 
stadkanten. Då det inte fanns material nog för detta togs ett fåtal bitar en cm från 
denna kant, men då alltid med den breda sidan av triangeln mot stadkanten. 
Trianglarna har skurits enligt Figur 13 (a-b) ur 25x25 cm stora provkroppar. Före 
böjstyvhetstestet konditionerades trianglarna enligt ISO 139 samt testades senare i 
en miljö enligt samma standard. 
 

 
                                   (a)                        (b) 
Figur 13: (a) Skiss för hur trianglarna för bestämning av styvhetsegenskaper hos vävnader skurits 
ut ur provkropparna, två trianglar i varpled och en triangel i väftled. (b) Skiss för hur trianglarna 
för bestämning av styvhetsegenskaper hos vävnader skurits ut ur provkropparna, två trianglar i 
väftled och en triangel i varpled. 

Provningsmaskinen var gjord av bockad plåt och vinkeln mellan markplan och den 
lutande vinkeln som ska nuddas av provbiten vid avmätning var 41,5°. Enkelt 
förklarat bygger metoden på att en triangelprovkropp skjuts ut över en kant. 
Provkroppen böjs därav och detta resulterar i en mätbar provböjningslängd (ℎ). 
Vävens vikt (𝑝) har i samtliga beräkningar varit respektive textils ursprungvikt, se 
Tabell 2 i avsnitt 3.1.1. För att beräkna böjstyvheten (𝑆,) i väven användes formeln:  
 
 𝑆, 	= 	4,18	×	10>-×	𝑝	×	ℎ? 
 
 𝑆, = spec. böjstyvheten i g x cm 
 𝑝 = vävens vikt i g/cm2 
 ℎ = provböjningslängden i cm (SIS 1959) 

3.2.4. Statistiska beräkningar 
Studiens resultat har presenterats i ett antal diagram där medelvärde och 
standardavvikelser presenteras. Diagrammen är konstruerade i programmet Excel 
och standardavvikelsen för populationen har räknats ut enligt formel: 
 

 𝜎 = (B>#)'

D
 

  
 𝑛 = antalet observationer  
 𝑥 = enskilt observationsvärde  
 𝑚 = medelvärde av samtliga observationer 
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För att analysera resultaten av strilmetod-, böjstyvhets- och luftgenomsläppstestet 
har statistiska beräkningar utförts. ANOVA med både en och två faktorer med 
reproducering har använts för att visa på eventuella statistiska skillnader och 
samspel. Dessa beräkningar har genomförts med hjälp av dataanalysfunktionen i 
programmet Excel. Samtliga beräkningar har gjorts med a=0,05. Då F-värdet har 
varit större än det kritiska värdet på F har H0 förkastats. Likaså förkastades H0 om 
p-värdet var lägre än det a-värde som användes. I denna studie har de två olika 
faktorerna som analyserats i tvåvägsANOVA varit material och återimpregnering. 
Dessa två faktorer har antagits vara beroende av varandra i de fall där 
tvåvägsANOVA visat på samspel, nämligen att ett specifikt resultat har sin grund i 
kombinationen av vilket material och vilken återimpregnering som använts. 

4. Resultat och diskussion 
Under detta avsnitt redovisas de resultat som erhållits för de obehandlade 
materialen och materialen behandlade med samtliga impregneringar med avseende 
på vattenavvisning, utseende, luftgenomsläpplighet och böjstyvhet. I anslutning till 
varje resultat finns en diskussion kring resultatet. Innan dessa parametrar 
presenteras visas den procentuella viktökningen som spray-on impregneringarna 
medfört samt diskussion kring detta. Efter att samtliga resultat redovisats följer en 
diskussion kring felkällor, forskningsfrågor och miljöaspekter.  

4.1. Viktpålägg vid spray-on impregnering 
Procentuella viktökningen som spray-on impregneringen innebar kan ses i Figur 
14. Diagrammet visar medelvärde och standardavvikelse för de fem replikaten som 
utförts för varje spray-on impregnering, för rådata se Appendix III.  
 
Störst skillnad i procentuellt viktpålägg mellan de olika textilierna står MBPA för. 
Det bör i Figur 14 läggas märke till att spray-on Nikwax på materialet MBPA har 
ett negativt viktpålägg vad gäller medelvärdet med en relativt stor 
standardavvikelse. I övrigt har materialen en liknande procentuell viktökning, se 
till exempel BPES som har en mycket liten skillnad mellan de olika 
återimpregneringarna som använts i denna studie.  
 
Det som behöver diskuteras kring resultaten är att kvadratmetervikten på de olika 
textilerna varit olika vid start, se Tabell 10. Utöver detta varierade även 
koncentrationen av aktiv substans mellan kemikalierna. 

Tabell 10: Kvadratmetervikt och färgkoder för samtliga material. 

 VPES MBPA BPES GCPA 

Färgkod     

Vikt 160 g/m2 +/-5% 52 g/m2 +/-3% 122 g/m2 +/-5% 190 g/m2 +/-5% 

 
Om samtliga material hade fått samma viktförändring av impregneringarna hade 
MBPA haft högst procentuell skillnad i och med att denna textil var lättast men som 
kan ses i Figur 14 var detta inte alltid fallet. Det som kan ses i figuren är att MBPA 
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har ett högre värde än de andra textilierna när spray-on Imprenex använts vilket kan 
betyda att textilerna fått ett liknande viktpåslag, oberoende viktskillnader dem 
emellan, med spray-on Imprenex. Generellt har spray-on Imprenex ett högre värde 
på procentuellt viktpålägg tätt följt av spray-on Fibertec. Fibertec har betydligt 
större standardavvikelser än spray-on Imprenex. Detta kan ha att göra med faktorer 
som att spray-on Imprenex skulle appliceras på textilien direkt på torrt tyg och att 
det då var lättare att avgöra hur mycket impregnering som applicerats än vid 
applicering på fuktat tyg som gällde för de övriga återimpregneringarna. En annan 
möjlighet kan ha varit att en eventuell varierad utspädning skett av 
återimpregneringarna genom den förberedande fuktningen vilket kan ha påverkat 
viktpålägges standardavvikelse. Det som talar emot detta är att spray-on 52bones 
också visar en låg standardavvikelse trots förberedande fuktning. 
 

 
Figur 14: De olika materialens procentuella viktpålägg efter spray-on impregnering. Medelvärde 
samt standardavvikelse visas på de fem replikaten. Tyget utan impregnering är alltså i detta fall 
0%. VPES = vit polyester, MBPA = mörkblå polyamid, BPES = blå polyester, GCPA = grön 
cordura polyamid, SF = spray-on Fibertec, SN = spray-on Nikwax, SI = spray-on Imprenex, S5 = 
spray-on 52bones 

Ytterligare en punkt som behöver diskuteras är att provkropparna vid första vägning 
var torkade i rumstemperatur, medan de efter spray-on impregneringen torkades i 
torkskåp och vägdes inom en timme efteråt. Om provkropparna varit i 
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rumstemperatur en längre tid efter torkningen i torkskåp hade viktpålägget troligtvis 
fått ett högre värde. Detta påverkar inte jämförelsen mellan de procentuella 
viktpåläggen inom detta projekt eftersom alla provkroppar behandlats lika.  
 
Slutligen konstateras att i och med viktpåslaget kan det antas att impregneringarnas 
aktiva substans har fastnat på textilierna och finns där efter torkning, med undantag 
för spray-on Nikwax på MBPA. 

4.2. Vattenavvisning 
Den vattenavvisande effekten som erhållits från återimpregneringarna applicerade 
med wash-in och spray-on teknik visas i Figur 15 och 16. Exakta värden från 
graderingen hittas i Appendix IV. Som referensmaterial finns materialens 
obehandlade motsvarighet (OB) med till vänster i diagrammen. MBPA har en något 
bättre vattenavvisande effekt vid start än övriga textilier, troligtvis på grund av dess 
tätt vävda konstruktion och låga garnnummer.  
 

 
Figur 15. Medelvärde och standardavvikelse för de wash-in behandlade textilernas tendens att 
motstå ytvätning enl. ISO 4920:2012. Ett högre värde enligt den 5-gradiga skalan indikerar på ett 
högre motstånd mot ytvätning. VPES = vit polyester, MBPA = mörkblå polyamid, BPES = blå 
polyester, GCPA = grön cordura polyamid, WF = wash-in Fibertec, WN = wash-in Nikwax, WI = 
wash-in Imprenex, WH = wash-in Hansa Care, OB = obehandlad textil. 
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I Figur 15 och 16 kan ses att samtliga återimpregneringar ger textilierna en högre 
vattenavvisande effekt än dess obehandlade motsvarighet. Imprenex spray-on 
sticker ut mest då de fått de högsta graderade värdet för tre av fyra material. De tre 
materialen var VPES, MBPA och GCPA. Högsta värdet för materialet BPES gavs 
av Imprenex wash-in.  
 
Att lägga märke till vid wash-in impregnering är att polyamidmaterialen MBPA 
och GCPA ger ett jämnare resultat för samtliga återimpregneringar jämfört med 
polyestermaterialen VPES och BPES som varierar mycket i resultat mellan de olika 
återimpregneringarna. Vid närmare betraktelse av polyamiderna i Figur 15, MBPA 
och GCPA, har den vattenavvisande effekten ökat liknande antal graderingssteg 
med tanke på att MBPA visade på en bättre vattenavvisande effekt redan som 
obehandlad (OB). Detta kan ha att göra med att polyamidfibrerna inte är lika inerta 
som polyesterfibrerna med sina få aktiva säten på ytan och att polyamiderna därför 
kan binda lättare till de olika återimpregneringarna.  
 

 
Figur 16. Medelvärde och standardavvikelse för de spray-on behandlade textilernas tendens att 
motstå ytvätning enl. ISO 4920:2012. Ett högre värde enligt den 5-gradiga skalan indikerar på ett 
högre motstånd mot ytvätning. VPES = vit polyester, MBPA = mörkblå polyamid, BPES = blå 
polyester, GCPA = grön cordura polyamid, SF = spray-on Fibertec, SN = spray-on Nikwax, SI = 
spray-on Imprenex, S5 = spray-on 52bones, OB = obehandlad textil 
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Högst troligt är att wash-in impregneringarna är mer beroende av aktiva säten att 
reagera med jämfört med spray-on impregneringarna. Denna tes har sin grund i att 
spray-on tekniken har en mindre spridning beträffande resultaten över de olika 
materialen för varje enskild impregnering jämfört med wash-in. Kemikalierna som 
sprayas på kan antas stanna där oberoende om de har bundit till de textila fibrerna 
eller inte. De kemikalier som inte bundit till de textila fibrerna släpper troligtvis 
redan vid första tvätten. Resultaten för VPES visar på att den är svårare att wash-in 
impregnera då medelvärdena för spray-on var markant högre för detta material. 
Detta kan tyda på att VPES har få aktiva säten och därmed har återimpregneringarna 
haft svårt att binda kemiskt till fibern. 
 
Trots att VPES och BPES består av polyesterfibrer beter de sig väldigt olika, 
framför allt vid wash-in impregnering. Detta kan bero på att de innehåller polyester 
med skilda tvärsnitt och tillsatser. Information ifall detta är fallet har inte erhållits 
från tillverkaren. Vidare kan skillnaden i resultat ha att göra med vävarnas 
konstruktion. VPES kan ha varit svårare att återimpregnera än BPES i och med sin 
släta struktur. BPES har jämförelsevis en betydligt grövre och även luftigare 
struktur. 
 
I Figur 17 kan en tvåvägsANOVA med faktorerna appliceringsteknik och textil ses. 
Det kan konstateras att det statistiskt sett är en skillnad mellan wash-in och spray-
on teknik samt att resultaten för minst en av de olika textilerna skiljer sig mot någon 
av de övriga. Vidare visar tvåvägsANOVA att det finns samspel mellan 
appliceringsteknikerna och de textiler som använts.  
 

 
Figur 17: TvåvägsANOVA angående strilmetoden där appliceringsteknik och textil är de två 
faktorerna.   

Strilmetoden

Appliceringsteknik: Textilier:
H0:	Ingen	signifikant	skillnad H0:	Ingen	signifikant	skillnad
H1:	Signifikant	skillnad H1:	Signifikant	skillnad

Samspel	mellan	faktorerna	appliceringsteknik	och	textilier:
H0:	Det	finns	inget	samspel
H1:	Det	finns	samspel

ANOVA
Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit
Appliceringsteknik: 5,752604167 1 5,752604167 9,66163022 0,00253433 3,949321
Textilier 10,92447917 3 3,641493056 6,11597084 0,00079248 2,7081865
Samspel 21,59114583 3 7,197048611 12,0876077 1,0664E-06 2,7081865
Inom 52,39583333 88 0,595407197

Totalt 90,6640625 95

Appliceringsteknik:	H0	kan	förkastas.
Textilier:	H0	kan	förkastas.
Samspel:	H0	kan	förkastas.
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4.3. Utseende 
Tabell med samtliga noteringar från den visuella bedömningen av eventuella 
fläckar eller färgförändringar finns att se i Appendix V. Imprenex spray-on visade 
på ett fläckigare resultat än övriga provkroppar, se Figur 18. Fläckigheten skilde 
sig mycket lite åt på de fem replikaten. På VPES syntes inga fläckar med blotta 
ögat, detta på grund av dess vita ursprungsfärg och att samtliga fläckar som noterats 
varit vita. I Dino-Lite Pro / Pro 2 usb-mikroskåpet kunde små fläckar synas även 
på VPES. Fibertec spray-on visade ett fläckigt resultat endast på MBPA. På övriga 
material med impregnering syntes det ingen skillnad jämfört med obehandlad textil. 
 

 
Figur 18: Foto som visar att MBPA impregnerad med SI fick små vita fläckar. MBPA = mörkblå 
polyester SI = spray-on Imprenex 

Hela sanningen är svår att få med på en bild som i Figur 18. Vid närmare titt i Dino-
Lite Pro / Pro 2 usb-mikroskåp såg fläckarna ut att bestå av korta vita polymerer i 
klumpar som bundit fysiskt till textilien, se Figur 19. De vita fläckarna var svåra att 
skrapa bort helt men gick delvis att få bort.  
 
När det gäller de vita fläckarna som behandlingen med Imprenex spray-on visade 
på textilien handlade detta högst troligt om att en reaktion skett mellan kemikalierna 
innan appliceringen. I flaskan kunde vita fiberliknande segment ses vilka liknade 
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fläckarna som förekom på textilien efter applicering och torkning. Det bör nämnas 
att enligt förpackningarnas instruktioner skulle spray-on impregneringarna skakas 
innan applicering och i detta projekt skakades samtliga spray-on flaskor i 20 +/- 2 
sekunder.  
 

   
 

   
 

   
 

   
Figur 19: Bilder tagna med Dino-Lite Pro / Pro 2 usb-mikroskåp med en inställning på 60 gångers 
förstoring. Uppifrån och ner ses utvalda fläckar på VPES = vit polyester, MBPA = mörkblå 
polyamid, BPES = blå polyester och GCPA = grön cordura polyamid med impregneringen SI = 
spray-on Imprenex.  

Vad gäller Fibertec spray-on som enbart visade fläckar på MBPA kan detta ha 
berott på dess konstruktion. MBPA består av en betydligt tätare konstruktion än 
BPES och GCPA. MBPA verkade generellt ha svårt för att ta upp vätska vilket 
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också visades under striltestet på obehandlad MBPA. Det kan vara så att överflödet 
från Fibertec spray-on impregneringen lade sig på ytan av textilien och på så sätt 
skapade fläckar. Detta kan ses i Figur 20.  
 

   
Figur 20: Bilder tagna med Dino-Lite Pro / Pro 2 usb-mikroskåp med en inställning på 60 gångers 
förstoring av MBPA = mörkblå polyamid med impregneringen SF= spray-on Fibertec. 

4.4. Luftgenomsläpplighet 
Uppmätta värden på luftgenomsläpplighet i [ℓ/dm2/min] och [mm/s] på fem 
replikat finns att se i Appendix VI. I Appendix VII finns medelvärden för dessa 
samt procentuella skillnaden för de impregnerade textilierna jämfört med de 
obehandlade textilierna. Figur 21 och 22 visar medelvärde och standardavvikelser 
i mm/s för de wash-in och spray-on impregnerade materialen samt deras 
obehandlade motsvarighet. En första slutsats som kan dras från figurerna är att 
obehandlad VPES är betydligt vindtätare än de övriga textilierna. Vidare kan 
konstateras att standardavvikelserna både för obehandlad textil och för 
återimpregnerad textil påminner om varandra vilket tyder på att standardavvikelsen 
för återimpregneringarna hänger ihop med textilien de applicerats på. 
 
Som kan ses i Figur 21 och 22 ser MBPA ut att ha minskat i luftgenomsläpplighet 
med samtliga wash-in impregneringar och med alla spray-on impregneringar 
förutom med spray-on Imprenex. En annan observation som kan göras är att BPES 
och GCPA inte kan påstås ha märkbar skillnad i luftgenomsläpplighet jämfört med 
obehandlad i och med standardavvikelserna, varken med wash-in eller spray-on 
teknik. 
 
Det som kan konstateras i och med dessa resultat är att det inte går att se en tydlig 
trend vad gäller en specifik impregnering för alla material då enbart MBPA med 
båda teknikerna och VPES vad gäller spray-on teknik visat på eventuell skillnad i 
luftgenomsläpplighet. Varför endast MBPA och VPES visar på eventuell skillnad i 
luftgenomsläpplighet kan ha att göra med att dessa är betydligt tätare vävar än 
BPES och GCPA redan som obehandlade. Detta bör inte förvirras utav att MBPAs 
luftgenomsläpplighet har högst värde av samtliga obehandlade material. Detta 
förklaras av att MBPA är ungefär 1/3 så lätt och därmed tunnare än BPES och 
GCPA. Ett tunnare material behöver vara tätare för att visa på samma 
luftgenomsläpplighetsvärde som ett tjockare material, vilket är fallet för MBPA 
jämfört med BPES och GCPA.  
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Figur 21: Luftgenomsläpplighetens medelvärde samt standardavvikelser för de wash-in behandlade 
materialen. Det grå fältet är standardavvikelse och det svarta sträcket är medelvärde för 
obehandlad (OB) textil. VPES = vit polyester, MBPA = mörkblå polyamid, BPES = blå polyester, 
GCPA = grön cordura polyamid, WF = wash-in Fibertec, WN = wash-in Nikwax, WI = wash-in 
Imprenex, WH = wash-in Hansa Care, OB = obehandlad textil. 

Det är värt att diskutera att VPES tidigare konstaterats få en sämre vattenavvisande 
effekt med wash-in teknik jämfört med spray-on teknik. Luftgenomsläppligheten 
vad gäller VPES med wash-in teknik har ett näst intill oförändrat resultat medan 
resultatet för spray-on impregneringen visar på en eventuell ökad 
luftgenomsläpplighet. Det som man kan mäta med hjälp av luftgenomsläpplighet 
är om porerna blivit större eller mindre. För VPES har troligtvis porerna blivit större 
med spray-on impregnering enligt de resultat som visas i denna studie. Detta i 
motsats till MBPA som blivit tätare efter applicering av återimpregnering. 
Anledningar till detta kan vara bindningen på de olika textiliernas konstruktion. 
Ripstop som är bindningen för MBPA har möjligtvis hålrum som till viss del täppts 
igen av återimpregneringen medan VPES bindning som är 2/1 kypert gett större 
porer med applicerad spray-on impregnering. Anledningar till detta utfall behöver 
studeras vidare. Då skulle till exempel parvisa jämförelser komma väl till pass vad 
gäller statistiska beräkningar. 
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Figur 22: Luftgenomsläpplighetens medelvärde samt standardavvikelser för de spray-on 
behandlade materialen. Det grå fältet är standardavvikelse och det svarta sträcket är medelvärde 
för obehandlad (OB) textil. VPES = vit polyester, MBPA = mörkblå polyamid, BPES = blå 
polyester, GCPA = grön cordura polyamid, SF = spray-on Fibertec, SN = spray-on Nikwax, SI = 
spray-on Imprenex, S5 = spray-on 52bones, OB = obehandlad textil.  

 
I övrigt kan konstateras att det enligt ANOVA som visas i Figur 23 kan det påvisas 
att resultaten har ett samspel mellan vilken teknik som använts med vilken textil. 
Vidare kan det med 95% säkerhet antas att teknikerna wash-in och spray-on 
signifikant skiljer sig åt i sitt resultat. Detsamma gäller minst en av textilierna. 
 
Luftgenomsläpplighet är starkt kopplad till ånggenomgång och jämför bland annat 
storleken på porerna mellan olika material. De material som inte visat på någon 
större förändring i luftgenomsläpplighet kan antas att inte heller ändra avsevärt vad 
gäller ånggenomgång. Om luftgenomsläppligheten ökat kan ånggenomgången 
också antas ha ökat. 
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Figur 23: TvåvägsANOVA där appliceringsteknik och textil är de två faktorerna.  

4.5. Böjstyvhet 
Alla provböjningslängder (h) samt färdigräknade värden på den specifika 
böjstyvheten (S1) finns i Appendix VIII för samtliga replikat. Vävarnas vikter som 
använts i samtliga beräkningarna finns angivna i avsnitt 3.2 i Tabell 2. 
Stolpdiagrammen i Figur 24 och 25 är baserade på medelvärdet av dessa tre replikat 
och visar utöver detta dess standardavvikelser. 
 
Det kunde statistiskt konstateras att minst en av de obehandlade textilierna hade 
avvikande böjstyvhet än övriga obehandlade textilier, se Appendix X. Utöver detta 
visade statistiska beräkningar att MBPA och GCPA hade signifikant skillnad 
mellan varp- och väftriktningen i tyget, se Appendix XI. Variationen mellan de 
olika impregneringarna är liknande i varp- och väftriktningen, därav visas enbart 
diagrammen över varpriktningen i Figur 24 och 25. Diagrammen för väftriktningen 
hittas i Appendix IX. Skillnaden på böjstyvhet som kan ses i diagrammen i Figur 
22 och 23 kunde även upplevas vid hantering av materialen. Vid ett högre värde på 
böjstyvhet (g x cm) upplevs textilierna stelare än vid ett lägre värde.   
 
Det är svårt att se en generell trend över böjstyvheten för de wash-in impregnerade 
materialen men några mindre samband går att se. MBPA har blivit styvare av alla 
impregneringar och Imprenex wash-in har gjort samtliga material styvare förutom 
möjligtvis GCPA där standardavvikelsen visar att böjstyvheten skulle kunna vara 
oförändrad jämfört med obehandlat material.  
 

Luftgenomsläpplighet	

Appliceringsteknik: Textilier:
H0:	Ingen	signifikant	skillnad H0:	Ingen	signifikant	skillnad
H1:	Signifikant	skillnad H1:	Signifikant	skillnad

Samspel	mellan	faktorerna	appliceringsteknik	och	textilier:
H0:	Det	finns	inget	samspel
H1:	Det	finns	samspel

ANOVA
Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit
Appliceringsteknik 909,0568913 1 909,0568913 16,026008 9,7392E-05 3,9033665
Textiler 250726,492 3 83575,49732 1473,37488 4,354E-112 2,6641067
Samspel 529,2006549 3 176,4002183 3,10980682 0,02819636 2,6641067
Inom 8622,025343 152 56,72385094

Totalt 260786,7749 159

Appliceringsteknik:	H0	kan	förkastas.
Textilier:	H0	kan	förkastas.
Samspel:	H0	kan	förkastas.
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Figur 24: Böjstyvhetens medelvärde samt standardavvikelser i varpriktning för de wash-in 
behandlade materialen. Det grå fältet är standardavvikelse och det svarta sträcket är medelvärde 
för obehandlad (OB) textil. Skalan går i detta diagram till 0,4 g x cm. VPES = vit polyester, MBPA 
= mörkblå polyamid, BPES = blå polyester, GCPA = grön cordura polyamid, WF = wash-in 
Fibertec, WN = wash-in Nikwax, WI = wash-in Imprenex, WH = wash-in Hansa Care, OB = 
obehandlad textil. 

Skillnad i böjstyvhetsvärden har mycket att göra med vilken typ av DWR-kemi 
impregneringen bestod av. Dendrimerer som Fibertec använder sig av samt 
silikoner som Hansa Care är baserat på är kända att ge mjuka följsamma material 
vilket kan ses i resultatet för wash-in impregneringarna. Även Nikwax som 
använder sig utav ett vax med etylenvinylacetat (EVA) som huvudstomme ska ge 
en mjuk känsla, vilket resultaten på böjstyvhet också visar. Imprenex är en 
vaximpregnering, vilket kan förklara dess högre värde på böjstyvhet vad gäller båda 
appliceringsteknikerna. 
 
Att lägga märke till i resultatet för spray-on impregneringarna är att Nikwax med 
marginal har det lägsta värdet på böjstyvhet och därtill lägst standardavvikelser. 
Fibertec spray-on och 52bones spray-on liknar varandra i sina resultat.  
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Figur 25: Böjstyvhetens medelvärde samt standardavvikelser i varpriktning för de spray-on 
behandlade materialen. Det grå fältet är standardavvikelse och det svarta sträcket är medelvärde 
för obehandlad (OB) textil. Skalan går i detta diagram till 0,8 g x cm. VPES = vit polyester, MBPA 
= mörkblå polyamid, BPES = blå polyester, GCPA = grön cordura polyamid, SF = spray-on 
Fibertec, SN = spray-on Nikwax, SI = spray-on Imprenex, S5 = spray-on 52bones, OB = 
obehandlad textil. 

Böjstyvheten för de spray-on behandlade materialen har ökat för alla material 
förutom GCPA med Nikwax spray-on impregnering, se Figur 25. Imprenex spray-
on är den impregnering som ger högst böjstyvhet på materialen med undantag från 
BPES där 52bones spray-on och Fibertec spray-on visar på marginellt högre värden. 
Det absolut högsta värdet på böjstyvhet har GCPA med Imprenex spray-on 
behandling. 
 
Spray-on har ett högre värde på böjstyvhet vilket kunde bekräftas vid hantering. 
Precis som resultaten visar kändes Imprenex spray-on stelast och styvast av 
samtliga material. Förklaringen till utfallet att de spray-on impregnerade materialen 
generellt visade på ett högre böjstyvhetsvärde kan ha att göra med att mer 
kemikalier fanns på dessa material i ett tjockare lager i och med att även de 
kemikalier som inte bundit till de textila fibrerna ligger kvar på textilien.  
 
En tvåvägsANOVA har gjorts för att se om det existerar något samspel mellan 
impregneringarnas appliceringstekniker och textilerna i varpriktning, se Figur 26. 
Analysen visar att det fanns en signifikant skillnad mellan teknikerna wash-in och 
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spray-on vad gäller böjstyvhet samt att textilierna skiljer sig åt. Det gick inte med 
95% säkerhet säga att det fanns något samspel, vilket innebär att kopplingen mellan 
vilken appliceringsteknik som använts till vilket material inte har ett starkt samband 
med dess specifika resultat.   
 

 
Figur 26: TvåvägsANOVA för böjstyvhet i varpriktningen där de två faktorerna är 
appliceringsteknik och textil.   

Följande stycke bygger på ett flertal ANOVA som finns att hitta i Appendix XII, 
Appendix XIII och Appendix XIV. Det kunde med statistiska beräkningar 
konstateras att minst en av wash-in impregneringarna skilde sig ifrån resten av 
wash-in impregneringarna och detsamma gällde spray-on impregneringarna, både 
i varp- och väftriktning. Endast en tvåvägsANOVA, gällande böjstyvheten för 
wash-in impregneringarna i väftriktning, visade inte på samspel mellan 
impregnering och material.  
 
Den tvåvägsANOVA där faktorerna var appliceringstekniker och textiler i 
väftriktning visade på att det var skillnad mellan de båda appliceringsteknikerna 
och mellan de olika textilierna. Denna tvåvägsANOVA visade utöver detta att det 
fanns ett samspel mellan faktorerna. 

4.6. Diskussion kring felkällor 
Wash-in impregneringarna är gjorda enligt de instruktioner som fanns på 
förpackningarna eller tillhörande informationsblad i så stor utsträckning som varit 
möjlig. I samtliga wash-in instruktioner, med undantag för Imprenex wash-in, fanns 
det ingen angivelse för hur stor maskin doseringen var anpassad för. Imprenex 
skulle appliceras i en 3-4 kg tvättmaskin vilket inte följdes utan samtliga wash-in 

Spray-on	jämfört	med	wash-in	varpriktning

Appliceringsteknik: Textilier:
H0:	Ingen	signifikant	skillnad H0:	Ingen	signifikant	skillnad
H1:	Signifikant	skillnad H1:	Signifikant	skillnad

Samspel	mellan	faktorerna	appliceringsteknik	och	textilier:
H0:	Det	finns	inget	samspel
H1:	Det	finns	samspel

ANOVA
F-krit Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit
2,901120 Appliceringsteknik 0,268638 1 0,268638 36,941362 3,0506E-08 3,949321
2,901120 Textilier 0,925807 3 0,308602 42,436994 4,6707E-17 2,708186
2,188766 Samspel 0,049219 3 0,016406 2,256094 0,087431 2,708186

Inom 0,639937 88 0,007272

Totalt 1,8836 95

Appliceringsteknik:	H0	kan	förkastas.
Textilier:	H0	kan	förkastas.
Samspel:	H0	kan	inte	förkastas.
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behandlingar skedde i en standardtvättmaskin där tvättprogrammen var anpassade 
för 2 kg, med en eventuellt större trumma än hos en vanlig hushållsmaskin. Detta 
kan ha gett Imprenex wash-in ett annorlunda resultat på strilmetodtestet än om 
appliceringen skett i en 3-4 kg tvättmaskin. Då resultaten för Imprenex wash-in 
fortfarande var goda har dessa provkroppar trots detta varit med i jämförelsen 
mellan de olika återimpregneringarna. 
 
Fibertec skummade i tvättmaskinen mer än övriga wash-in impregneringar och den 
tvättades heller inte ur på samma vis då den tillsattes i sista ursköljningen, 18 
minuter in i programmet. Övriga impregneringar tillsattes tidigare i processen och 
hann därför sköljas med vatten fler antal gånger. Med stor sannolikhet tvättas en 
större del av Fibertec wash-in ur vid nästa tvätt jämfört med övriga wash-in 
impregneringar. Faktorer som spelar in i detta är förstås i vilken grad 
impregneringarna bundit till fibern. 
 
Vid vägning under spray-on behandlingen viktes provbitarna för att få plats på 
vågen. Detta kan ha varit anledningen till att vissa av provkropparna fick ett lägre 
värde på den 5-gradiga skalan vid striltestet där tydlig vätning syntes i form av veck 
som antagligen kom från vikningen. Dessa provkroppar var en MBPA behandlad 
med Fibertec spray-on, en VPES behandlad med Nikwax spray-on och två bitar 
MBPA behandlade med Nikwax spray-on. Ytterligare en felkälla under spray-on 
impregneringen av samma VPES behandlad med Nikwax spray-on var att biten 
gnuggades direkt utan en verkningstid på två minuter. Detta kan ha varit varför 
graderingen i strilmetoden för denna provkropp blev en tvåa istället för en trea som 
de andra replikaten fick.  
 
Vid beräkningar av böjstyvhetsvärden har inte kvadratmetervikten för varje enskild 
impregnerad provkropp använts utan istället har kvadratmetervikten för den 
obehandlade textilien tagits med i beräkningen (se Tabell 2 eller Tabell 10). Detta 
eftersom inget av värdena för den procentuella viktökningen för spray-on 
impregneringarna (se Figur 14) ändrats med större procent än felmarginalen för 
kvadratmetervikten av textilierna som var på +/- 5% med undantag för MBPA. 
MBPA hade en felmarginal för kvadratmetervikten på +/- 3% vilket överskrids med 
spray-on Fibertec och spray-on Imprenex i det procentuella viktpålägget, dock med 
så liten marginal att detta ansetts vara försumbart i beräkningarna. För de wash-in 
impregnerade materialen har inget procentuellt viktpålägg räknats ut då det varit 
svårt att avgöra hur stor del av de wash-in impregnerade textiliernas viktförändring 
som orsakats av påförd impregnering eller av fiberbortfall i tvättmaskinen. Högst 
troligt har de wash-in impregnerade materialen ett lägre procentuellt viktpålägg än 
de spray-on impregnerade materialen vilket därför också ansetts vara försumbart 
vid beräkningarna av böjstyvhetsvärdena. 

4.7. Diskussion kopplat till forskningsfrågor 
På forskningsfrågan om återimpregneringarna sinsemellan visade på varierande 
resultat är svaret skiftande. Vad gäller resultatet för striltestet visade Imprenex 
spray-on på ett bättre resultat än övriga återimpregneringar. Samma impregnering 
visade på ett sämre resultat än övriga vad gäller utseende och hade höga värden på 
böjstyvhet. De nackdelar som Imprenex spray-on visade på var både dess fläckiga 
utseende samt dess ökade böjstyvhet för samtliga material. Nikwax spray-on visade 
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på lägst ökning i böjstyvhet av spray-on behandlingarna men hade också lägst 
gradering i strilmetodstestet. Wash-in impregneringarna överlag visade på lägre 
ökning och ibland också minskning gällande böjstyvhet. I strilmetodstestet 
varierade wash-in impregneringarna mer i resultaten mellan de olika textilierna än 
vad spray-on impregneringarna gjorde.  I varje testmetod har det funnits minst två 
återimpregneringar med liknande resultat. Luftgenomsläpplighetstestet var enda 
testmetoden som inte visade någon tydlig skiljaktig trend för någon av 
återimpregneringarna utan alla visade på liknande resultat för materialen. De tätare 
vävarna visade på större förändring än de grövre konstruktionerna. VPES visade en 
eventuell ökad luftgenomsläpplighet för samtliga spray-on impregneringar vilket 
kan vara värt att analysera vidare. Ett första steg skulle då vara att se om det finns 
någon statistisk signifikant ökning. Det kan anses vara aningen ologiskt att porerna 
i en textil skulle blivit större utav en påförd impregnering.  
 
Återimpregneringarnas resultat har i alla testmetoder haft minst en textil som 
reagerat på ett avvikande sätt än övriga textilier behandlade med samma 
återimpregnering. Det har inte funnits ett tydligt mönster. Vilken textil som gett 
avvikande resultat har varierat mellan de olika testmetoderna. Detta tyder på att 
återimpregneringarna reagerar på olika sätt beroende på textilfiber och 
konstruktion. I jämförelsen mellan spray-on impregneringarna tyder resultaten i de 
olika testmetoderna på att textiliens konstruktion spelat en större roll än om fibern 
polyamid eller polyester använts. Inom wash-in tekniken däremot tyder det på att 
fibersort spelat en större roll. Produkter med samma varumärke applicerade med 
wash-in och spray-on teknik har visat på skilda resultat även då de bygger på samma 
slags DWR-kemi. Detta kan bero på att olika sorters hjälpkemikalier använts 
anpassade för respektive appliceringsteknik och således eventuellt bättre lämpade 
för vissa textila material än andra. 
 
Beroende på vilken aspekt som är viktig för konsumenten visade olika 
återimpregneringar på olika fördelar. Imprenex spray-on visade på bäst resultat på 
samtliga textiler i strilmetodstestet förutom för BPES där bäst resultat erhölls med 
Imprenex wash-in. En medelväg för att säkerhetsställa relativt god vattenavvisning 
för ett större antal textilier parallellt med oförändrat utseende och känsla vad gäller 
styvhet visade 52bones spray-on på störst potential. Vad gäller wash-in 
impregneringarna visade Hansa Care wash-in på jämnast resultat i strilmetodtestet 
och blev inte avsevärt styvare med behandling. GCPA visade till och med på ett 
mindre värde på böjstyvhet efter impregnering med Hansa Care wash-in. Både 
52bones och Hansa Care bygger på silikon-kemi vilket med sin flexibla karaktär 
kan ha lett till de fördelaktiga resultaten i böjstyvhetstestet. Silikon-kemins nackdel 
är dess troliga negativa påverkan i och kring vattenmiljön. Miljömässigt verkar 
vaxkemi vara minst belastande vilket klart ger en fördel för denna typ av DWR-
kemi.  
 
Vad gäller de olika appliceringsteknikerna wash-in och spray-on fanns det en 
statistiskt signifikant skillnad mellan dessa i detta projekt för parametrarna 
vattenavvisning, luftgenomsläpplighet och böjstyvhet. ANOVA som visar detta 
finns att se i Figur 17, 23 och 26. Vad gäller utseende var det endast spray-on 
impregnerade provkroppar som fick ett fläckigt resultat. Wash-in impregneringarna 
visade ingen skillnad vad gäller utseende jämfört med obehandlade textilier. 
Skillnaderna mellan resultaten för wash-in och spray-on impregnerade material 
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skulle kunna bero på att olika mycket DWR-kemi funnits på textilien. Vid spray-
on impregnering har troligtvis en större mängd kemikalier ansamlats på textilien 
jämfört med wash-in impregnering. Detta skulle kunna vara anledningen till 
skillnaderna i resultaten vid kvalitetstesterna för vattenavvisning, utseende, 
luftgenomsläpplighet och böjstyvhet. 
 
Luftgenomsläpplighet kan ses som en relevant testmetod för täta vävar men 
eventuellt överflödig för grövre vävar då förändringen av mindre porer verkar 
påverkas mer av DWR-kemin än vad de större porerna gjorde. I övrigt har 
testmetoderna strilmetod, iakttagelse av färgförändringar, mätning av 
luftgenomsläpplighet samt böjstyvhet upplevts relevanta och givande för att 
utvärdera återimpregneringar. 

4.8. Diskussion kring miljöaspekter 
Denna studie har inte undersökt hur beständig återimpregnering är vid tvätt och 
användning. Samtliga DWR-kemier anses ha en potentiell tendens att orsaka 
föroreningar och nedbrytningsprodukter till miljön. Kolväteskemin anses vara den 
minst miljöfarliga kemin men det finns en risk att de modifierade varianterna 
innehåller stabila melaninbaserade hartser. Dessa hartser möjliggör att starkare 
kovalenta bindningar skapas till fiberytan och i och med detta ökas 
tvättbeständigheten. Melaninbaserat harts kan ha en negativ inverkan på miljön 
men då inga gränsvärden av farliga kemikalier angivits i säkerhetsdatabladet för de 
kolvätesbaserade återimpregneringarna finns förhoppning om att 
återimpregneringarna inte innehöll detta. Återimpregneringarna av märket Nikwax 
bygger på kolväteskemi med en huvudstomme av etylenvinylacetat (EVA). Hur 
EVA påverkar sin närmiljö har det inte hittats information kring av 
rapportförfattarna.  
 
Näst efter i rangordningen för den minst miljöfarliga kemin kommer silikoner. 
Silikoner kan innehålla rester från produktion bestående av cykliska flyktiga 
metylsiloxaner vilka har en trolig negativ inverkan i och kring vattenmiljön. 
Förhoppningsvis förbättras produktionen på så sätt att silikonframställningen inte 
skapar några miljöfarliga restprodukter då silikonerna i övrigt verkar vara en 
lovande DWR-kemi. Det är svårt att ge ett utlåtande om dendrimerer och 
nanopartiklar då deras eventuella miljöpåverkan är ett outforskat område, dock 
finns det några studier som tyder på att nanopartiklar har toxiska egenskaper för 
både miljö och hälsa.  
 
En potentiell risk är att en stor del av återimpregneringens innehåll, DWR-kemi och 
hjälpkemikalier, släpper redan första gången den återimpregnerade textilien tvättas. 
Wash-in impregneringarna har högst troligt redan släppt ut den kemi till avlopp och 
miljö som inte har bundit till textilien under tvättprogrammet där 
återimpregneringen applicerades. Spray-on impregneringen däremot löper en större 
risk att försämra sin vattenavvisande effekt efter första tvätten då det är troligt att 
en stor del av DWR-kemin inte bundit till textilien och följaktligen släpps ut till 
avlopp och miljö. 
 
En annan infallsvinkel på detta problem skulle kunna vara att se 
återimpregneringens bortfall vid tvätt som en fördel. Detta eftersom det finns en 
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risk att kemiska ämnen, så som DWR-kemi, gör att textilåtervinningen försvåras. 
Om kolväteskemin är nedbrytningsbar och inte belastar miljön samt kan tvättas bort 
kanske detta skulle kunna vara ett vinnande koncept. Då kan användaren 
återimpregnera frekvent när vattenavvisning önskas och innan återvinning tvätta 
textilien för att avlägsna kemikalier som skulle kunna förhindra 
återvinningsprocessen. 
 
Enligt Zhou et al. (2016) kan höga temperaturer vara en möjlig faktor till varför 
DWR-kemin släpper från textilien och på så vis bli en miljöförorening. 
Rapportförfattarna har under denna studie fått insikt i branschen och från diskussion 
med flertalet återförsäljare fått kännedom om att en återaktivering av 
vattenavvisningen kan ske med hjälp av värme, om textiliens tvättråd tillåter detta. 
Enligt dessa återförsäljare är tvättning första vidåtgärden som bör tas då 
vattenavvisningen blivit dålig på ett plagg. Efter tvättning rekommenderas någon 
form av värmebehandling exempelvis torktumling, torkskåp eller strykning. Det 
som spekuleras kring är att DWR-kemin skulle kunna ha blockerats av smuts och 
under eventuell tvättning blivit disorienterad.  Värmebehandlingen tros 
återarrangera DWR-kemin till sitt nätverk som främjar den låga ytspänningen. 
Rapportförfattarna anser att tvättning och värmebehandling verkar vara rimliga 
första steg innan återimpregnering övervägs. Detta trots att det finns risk att viss 
DWR-kemi släpper under dessa steg. Om funktionen av DWR-kemin som redan 
finns på plagget är tillräcklig är det onödigt att tillsätta mer DWR-kemikalier genom 
återimpregnering, då den tillsatta återimpregneringen troligtvis släpper ut mer 
föroreningar än vad som möjligtvis skulle släppa vid tvätt och värmebehandling av 
textilien.   
 
Det är svårt att komma ifrån det faktum att de fluorerade ämnena har kraftfulla 
egenskaper och kan vara livsavgörande under extrema förhållanden så som i 
vardagen för brandmän och oljeriggsarbetare. För gemeneman krävs sällan en 
sådan kraftfull impregnering. Med detta sagt är det viktigt att alltid väga prestandan 
mot miljöpåverkan vid valet av impregnering.  
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5. Slutsats 
Ett förberedande steg för att utforska återimpregneringar har tagits. Av resultatet 
och diskussionen kan slutsatsen dras att återimpregneringarna Fibertec, Nikwax, 
Imprenex, Hansa Care och 52bones med sina skilda DWR-kemier visar på 
varierande resultat. Samtliga har gett en ökad vattenavvisande effekt. Alla har sina 
för- och nackdelar och dessa bör vägas emot varandra för att uppå önskvärt resultat 
vad gäller vattenavvisning, utseende, luftgenomsläpplighet och känsla. I 
avvägningen bör även dess miljöpåverkan vägas in och utforskas mer då det med 
tillgänglig kemi inte finns något klockrent val. Alla har sina påvisade eller 
outforskade eventuella laster till miljön, vilket även är fallet för 
industriimpregneringar. 
 
Denna studie visar på att återimpregneringar tenderar att vara beroende av liknande 
parametrar som vid industriimpregnering. Parametrarna det syftas till är fibertyp, 
materialets konstruktion och vilken DWR-kemi som använts. 
 
En slutsats är att Imprenex med sin kolväteskemi visar på fördelar om 
konsumentens krav på beklädnaden är mycket god vattenavvisning med minst 
miljöfarlig kemi. Det löper dock risk för eventuella förändringar i utseende och 
känsla vid impregnering med Imprenex. 52bones silikonkemi visar på relativt god 
vattenavvisning för alla material i denna studie och därtill liten förändring i stelhet 
samt oförändrat utseende och luftgenomsläpplighet. 
 
Det kan i detta projekt bekräftas att det finns skillnader mellan återimpregneringar 
applicerade med tekniken wash-in jämfört med tekniken spray-on vad gäller 
parametrarna vattenavvisning, utseende, luftgenomsläpplighet och böjstyvhet. 
 
Användbara verktyg för att utvärdera en vattenavvisande konsumentprodukt för 
textila beklädnader har erhållits under projektets gång. Strilmetoden kan anses vara 
en bra testmetod för att utvärdera återimpregneringar och likaså visuell iakttagelse 
av färgförändringar för att utvärdera utseendet. Luftgenomsläpplighet kan fortsatt 
anses vara en relevant testmetod för täta konstruktioner och vore intressant för 
vidare studier kopplat till hur återimpregneringar täpper till porer. Böjstyvhet kan 
anses vara en relevant testmetod för att på ett mätbart sätt visa på taktila skillnader 
när återimpregnering påförts en textil. 
 
Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att konsumentprodukter för 
återimpregnering av textil har betydande skillnader mellan vilken DWR-kemi de 
består av. Resultaten har varierat beroende på textiliens fibersort och 
konstruktion.  Det säkraste fluorfria alternativet ur miljösynpunkt tros av 
rapportförfattarna vara vaxkemi men det finns mycket kvar att utforska innan en 
sådan slutsats kan dras med säkerhet. 
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6.  Förslag till fortsatt arbete 
I denna studie har kvalitetstesterna endast gjorts direkt efter återimpregnering. Det 
hade varit intressant att även kvalitetstesta efter en och flera tvättcykler eller 
användarcykler. Därtill kommer även undersökningar om miljöaspekten kring 
återimpregneringar som släpper samt hur stora mängder av DWR-kemin som 
lossnar vid olika påfrestningar som till exempel tvätt, UV-ljus och nötning.  
 
När det gäller material hade det varit intressant att testa återimpregneringarna på 
material där DWR-kemin försvunnit helt eller delvis under användarfasen och 
därför fått en avtagande vattenavvisande effekt. Andra material som hade varit 
intressanta att testa wash-in och spray-on behandling på är olika typer av 
membranvaror då det finns risk att ett membrans porer täpps till av 
återimpregneringen. En viktig parameter att ha med i en sådan studie skulle vara 
ånggenomgång. Vidare vad gäller material vore en undersökning med exakt samma 
typ av material men tillverkad med skilda konstruktioner intressant att ta del av då 
det i denna studie varit svårt att avgöra vad som varit beroende av textil 
konstruktion respektive fibersort. Utöver detta skulle det vara intressant att 
undersöka kring hur impregneringarna binder till olika textila material då 
textilfibrernas aktiva säten skulle kunna vara blockerade till olika stor del av 
exempelvis färgmolekyler. 
 
Angående återimpregneringarna har enbart ett appliceringssätt använts för varje 
enskild återimpregnering. Det vore intressant att undersöka eventuella skillnader 
mellan olika tillvägagångssätt. Vidare vore en studie som visar på den procentuella 
kemikalieuppdragningen för wash-in behandlingarna intressant. Detta hade kunnat 
utföras till exempel i en gyro wash där god tillsyn över hela förloppet möjliggörs. 
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Appendix I 
Presentation av samtliga wash-in impregneringar testade i studien.  
 

FIBERTEC GREEN GUARD RT WASH-IN (WF) 

 

PRODUKTENS INSTRUKTIONER 
1. Wash apparel with Fibertec Pro Wash 
2. Shake bottle before use 
3. Per garment 50 ml 
4. Give waterproofing in softener drawer, run 

softener program. Or do handwash. Do not rinse! 
5. Let dry 12 hours. For best performance put 

clothing at least 30 min. in tumble dryer (gentle- 
or regular drying) or iron. 

Övrig information: En bild visar att torkning ska ske i 20°C.  

KÄNDA KEMIKALIER 

1-10% funktionalisiertes polymer 
1-10% glykol 
 

RESULTAT (medelvärden) VPES MBPA BPES GCPA 

Appliceringsmängd 50 ml för ca. 250 g textil 

Utseende (färg, fläckar osv.) Ingen 
skillnad 

Ingen 
skillnad 

Ingen 
skillnad 

Ingen 
skillnad 

Böjstyvhet [g x cm] (känsla) Varp: 0,053 
Väft: 0,059 

Varp: 0,017 
Väft: 0,003 

Varp: 0,070 
Väft: 0,090 

Varp: 0,236 
Väft: 0,016 

Luftgenomsläpplighet [mm / s] 4,31 101,67 67,67 96,36 

Värde på strilmetoden 
(vattenavvisning) 2,00 4,00 4,00 3,00 
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NIKWAX TX.DIRECT WASH-IN (WN) 

 

PRODUKTENS INSTRUKTIONER 
För bästa resultat tvätta alltid plaggen först med Nikwax® 
Tech Wash® tvättas separat innan. Avlägsna alla icke 
tvättbara detaljer. Torkning ej nödvänding fore 
impregnering. Skaka noga före användning. Följ produktens 
tvättråd. 

Maskintvätt:  
1. Avlägsna eventuella tvättmedelsrester från 

behållaren. 
2. Placera maximalt 2 rena plagg i tvättmaskinen. 
3. Använd 2 fulla kapsyler (100 ml) per plagg. 
4. Tvätta i 30°C fintvätt med låg centrifugering. 

Tvätta inte plaggen om tejpade sömmar har släppt. 

Torkning: Låt dropptorka eller torktumla på låg värme om 
tvättrådet tillåter. 

Övrig information: Finns instruktioner för handtvätt. 
 

KÄNDA KEMIKALIER 
<5% zirkoniumacetat 

RESULTAT (medelvärden) VPES MBPA BPES GCPA 

Appliceringsmängd 100 ml för ca. 250 g textil 

Utseende (färg, fläckar osv.) Ingen 
skillnad 

Ingen 
skillnad 

Ingen 
skillnad 

Ingen 
skillnad 

Böjstyvhet [g x cm] (känsla) Varp: 0,042 
Väft: 0,052 

Varp: 0,016 
Väft: 0,004 

Varp: 0,063 
Väft: 0,063 

Varp: 0,295 
Väft: 0,029 

Luftgenomsläpplighet [mm / s] 3,98 105,94 72,44 107,85 

Värde på strilmetoden 
(vattenavvisning) 2,50 3,83 2,67 2,83 
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IMPRENEX WATERPROOFING WASH IN PLUS (WI) 

 

PRODUKTENS INSTRUKTIONER 
IMPREGNERING I TVÄTTMASKIN 
Plaggen skall vara tvättade och torra innan Du impregnerar 
dem.  

DOSERING 
En flaska 250 ml räcker till impregnering av upp till 2 kg 
plagg (torr vikt) i en 3-4 kg tvättmaskin. 

BEHANDLING 
Lägg plaggen som skall impregneras i tvättmaskinen. Ställ 
in maskinen på 40°C (ej förtvätt). Starta maskinen. Häll 
Imprenex Plus i tvättmedelsfacket. När programmet är klart 
torka plaggen i värme, ex. torkskåp, tortumlare eller stryk 
med strykjärn på svag värme. Det går också att hälla 
Imprenex Wash In Plus i sköljkoppen och på så sätt 
impregnera plagget samtidigt som man tvättar det. Det ger 
aningen sämre resultat än ovan med fungerar bra.  

Övrig information: Finns instruktioner för handtvätt. 

KÄNDA KEMIKALIER 

1-5% functionalized polymer  
<1% 2-(2-butoxietoxi)etanol 
<1% dimetyldikokosalkyl-ammoniumklorid 

RESULTAT (medelvärden) VPES MBPA BPES GCPA 

Appliceringsmängd 30 ml för ca. 250 g textil 

Utseende (färg, fläckar osv.) Ingen 
skillnad 

Ingen 
skillnad 

Ingen 
skillnad 

Ingen 
skillnad 

Böjstyvhet [g x cm] (känsla) Varp: 0,075 
Väft: 0,088 

Varp: 0,044 
Väft: 0,010 

Varp: 0,107 
Väft: 0,115 

Varp: 0,299 
Väft: 0,023 

Luftgenomsläpplighet [mm / s] 4,79 93,12 68,40 92,72 

Värde på strilmetoden 
(vattenavvisning) 1,00 4,50 4,80 2,70 
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HANSA CARE (WH) 

(ingen bild) 

PRODUKTENS INSTRUKTIONER 
 
Tillsätt i tvättmaskin. Värm inte mer än 30°C. 

KÄNDA KEMIKALIER 

>= 10 - < 20 siloxaner och silikoner, {3-[(2-
aminoethyl)amino]propyl}methyl-,dimethyl-, 
väteresistent 
>= 3 - < 10 2-(2-butoxietoxi)etanol 
>= 3 - < 10 3-butoxi-2-propanol 

RESULTAT (medelvärden) VPES MBPA BPES GCPA 

Appliceringsmängd 125 ml kemikalieblandning för ca. 250 g textil 

Utseende (färg, fläckar osv.) Ingen 
skillnad 

Ingen 
skillnad 

Ingen 
skillnad 

Ingen 
skillnad 

Böjstyvhet [g x cm] (känsla) Varp: 0,056 
Väft: 0,080 

Varp: 0,030 
Väft: 0,004 

Varp: 0,087 
Väft: 0,096 

Varp: 0,177 
Väft: 0,021 

Luftgenomsläpplighet [mm / s] 4,29 102,97 72,81 98,16 

Värde på strilmetoden 
(vattenavvisning) 3,00 4,00 3,50 2,83 
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Appendix II 
Presentation av samtliga spray-on impregneringar testade i studien. 
 

FIBERTEC GREEN GUARD RT (SF) 

 

PRODUKTENS INSTRUKTIONER 
1. Wash apparel with Fibertec Pro Wash 
2. Shake bottle before use 
3. Spray dry or wet apparel evently 
4. Rub impregnation evently to fabric 
5. Let dry 12 hours 
6. For best performance put clothing about 30 min. 

in tumble dryer (gentle- or regular drying) or iron. 

Övrig information: En bild visar att torkning ska ske i 20°C. 

KÄNDA KEMIKALIER 

1-10% 2-propanol 
1-10% funktionalisiertes polymer 

RESULTAT (medelvärden) VPES MBPA BPES GCPA 

Viktpålägg i procent 0,92% 3,05% 1,11% 1,70% 

Utseende (färg, fläckar osv.) Ingen 
skillnad Vita fläckar Ingen 

skillnad 
Ingen 

skillnad 

Böjstyvhet [g x cm] (känsla) Varp: 0,259 
Väft: 0,290 

Varp: 0,078 
Väft: 0,008 

Varp: 0,203 
Väft: 0,185 

Varp: 0,343 
Väft: 0,036 

Luftgenomsläpplighet [mm / s] 5,51 102,84 76,82 101,40 

Värde på strilmetoden 
(vattenavvisning) 4,50 3,20 3,50 3,00 
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NIKWAX TX.DIRECT SPRAY-ON (SN) 

 

PRODUKTENS INSTRUKTIONER 
För bästa resultat tvätta alltid plaggen först med Nikwax® 
Tech Wash®. Torkning ej nödvänding fore impregnering. 
Skaka noga före användning. Följ produktens tvättråd. 

Applicering: 
Skydda arbetsytan och lägg det rena våta plagget platt med 
dragkedjor stängda. 

1. Håll flaskan 15 cm från plagget. 
2. Applicera jämnt på utsidan av tyget.  
3. Vänta 2 minuter och torka sedan bort ev. överskott 

med en fuktig trasa. 
4. Kolla noggrant så att inga partier har missats. 

Torkning: 
Lufttorka eller tumla på svag värme om tvättrådet tillåter. Ta 
bort ev. överskott, som visar sig efter ett antal minuter, med 
en fuktig trasa.  

Dosering:  
Denna flaska räcker till 1-2 plagg beroende på plaggets 
skick. (Jacka 250 ml, Overall 400 ml, Överdragsbyxor 150 
ml, Damasker 70 ml) 

För att bevara vattenavvisningen använd alltid Nikwax® 
Tech Wash®. Använd inte vanligt tvättmedel.   

KÄNDA KEMIKALIER 
>50% vatten 
<2% ättiksyra  

RESULTAT (medelvärden) VPES MBPA BPES GCPA 

Viktpålägg i procent 1,20% -0,37% 0,90% 0,99% 

Utseende (färg, fläckar osv.) Ingen 
skillnad 

Ingen 
skillnad 

Ingen 
skillnad 

Ingen 
skillnad 

Böjstyvhet [g x cm] (känsla) Varp: 0,076 
Väft: 0,068 

Varp: 0,042 
Väft: 0,004 

Varp: 0,104 
Väft: 0,094 

Varp: 0,196 
Väft: 0,021 

Luftgenomsläpplighet [mm / s] 5,36 92,12 81,43 105,34 

Värde på strilmetoden 
(vattenavvisning) 2,70 2,20 3,00 3,00 
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IMPRENEX WATERPROOFING ALLROUND (SI) 

 

PRODUKTENS INSTRUKTIONER 
All impregnering ska ske utomhus eller i utrymme med god 
ventilation. Tvätta och torka plaggen innan behandlingen. 
Häng laggen eller lägg dem på ett plant underlag. Skaka 
flaskan. Spraya ett tunt och jämt lager över hela plagget på 
ca 20 cm avstånd. Torka plagget med hjälp av värme för att 
uppnå bäst impregneringseffekt. 

 
 
 
 
 
 

KÄNDA KEMIKALIER 

<2% functionalized polymer 

RESULTAT (medelvärden) VPES MBPA BPES GCPA 

Viktpålägg i procent 1,81% 2,95% 0,95% 2,13% 

Utseende (färg, fläckar osv.) Ingen 
skillnad Vita fläckar Vita fläckar Vita fläckar 

Böjstyvhet [g x cm] (känsla) Varp: 0,307 
Väft: 0,273 

Varp: 0,074 
Väft: 0,009 

Varp: 0,186 
Väft: 0,133 

Varp: 0,683 
Väft: 0,063 

Luftgenomsläpplighet [mm / s] 5,51 113,63 84,67 113,56 

Värde på strilmetoden 
(vattenavvisning) 4,83 5,00 3,83 5,00 
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52BONES RAIN & STAIN PROOFER (S5) 

 

PRODUKTENS INSTRUKTIONER 
1. Avlägsna lös smuts. 
2. Skaka flaskan. 
3. Spraya ett jämt lager på fuktade skor. Torka bort 

eventuellt överflöd från sulor och sömmar. 
Rekommenderas för allt textilt material inklusive 
Gore-Tex®. 

 
 
 
 

KÄNDA KEMIKALIER 

1-5% Poly[3-((2 aminoethyl)amino)propyl]-
methyl(dimethyl)siloxane, hydroxy-terminated 

RESULTAT (medelvärden) VPES MBPA BPES GCPA 

Viktpålägg i procent 1,10% 1,38% 0,61% 0,67% 

Utseende (färg, fläckar osv.) Ingen 
skillnad 

Ingen 
skillnad 

Ingen 
skillnad 

Ingen 
skillnad 

Böjstyvhet [g x cm] (känsla) Varp: 0,231 
Väft: 0,153 

Varp: 0,074 
Väft: 0,005 

Varp: 0,202 
Väft: 0,104 

Varp: 0,299 
Väft: 0,034 

Luftgenomsläpplighet [mm / s] 5,90 102,81 80,03 96,83 

Värde på strilmetoden 
(vattenavvisning) 4,00 4,00 4,00 3,00 
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Appendix III 
Vikter i gram från spray-on behandlingsförloppet. 
 

 

Fibertec Torrt tyg Fuktigt tyg
Efter 

impregn. + 
gnugg

Efter 
torkning

7,86 11,34 13,24 8,02
7,86 12,33 13,19 7,86
7,80 11,50 12,7* 7,92
7,89 11,90 12,91 7,91
7,80 12,17 12,65 7,86

Medelvärde 7,84 11,85 13,00 7,91

3,86 7,78 9,14 4,03
4,00 8,30 9,34 4,07
3,91 8,38 9,61 4,03
3,84 8,00 8,96 3,90
3,80 8,16 9,42 3,97

Medelvärde 3,88 8,12 9,29 4,00

10,43 17,34 17,30 10,56
10,52 16,97 19,10 10,67
10,37 17,37 19,41 10,50
10,60 18,20 19,39 10,73
10,46 16,98 18,63 10,50

Medelvärde 10,48 17,37 18,77 10,59

12,53 19,47 25,49 12,72
12,49 20,46 25,09 12,69
12,25 20,18 25,91 12,59
12,23 22,28 25,57 12,38
12,25 19,21 22,67 12,42

Medelvärde 12,35 20,32 24,95 12,56
* Defekt munstycke under sprayning.

Nikwax Torrt tyg Fuktigt tyg
Efter 

impregn. + 
gnugg

Efter 
torkning

7,65 10,91 12,71** 7,77
7,74 12,07 13,89 7,81
7,69 11,30 14,23 7,86
7,75 12,62 13,10 7,76
7,66 13,06 13,48 7,75

Medelvärde 7,70 11,99 13,68 7,79

3,89 9,19 9,92 3,95
3,99 8,64 10,27 3,99
3,87 9,16 9,57 3,86
4,10 9,15 9,22 3,95
3,93 8,94 9,29 3,95

Medelvärde 3,96 9,02 9,65 3,94
10,48 15,66 18,42 10,61
10,41 15,80 18,21 10,52
10,52 15,93 17,96 10,62
10,44 15,35 16,86 10,50
10,45 15,44 16,86 10,52

Medelvärde 10,46 15,64 17,66 10,55
12,51 20,01 24,03 12,64
12,22 19,22 23,97 12,35
12,10 18,18 21,73 12,18
12,49 21,16 25,72 12,63
13,01 22,46 27,44 13,15

Medelvärde 12,47 20,21 24,58 12,59
** Väntade inte 2 min innan gnuggning.

VPES

MBPA

BPES

GCPA

VPES

MBPA

BPES

GCPA
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Imprenex Torrt tyg Fuktigt tyg Efter 
impregn.

Efter 
torkning

7,77 torr 14,79 7,92
7,69 torr 14,01 7,86
7,71 torr 13,72 7,88
7,77 torr 12,14 7,89***
7,64 torr 12,35 7,73***

Medelvärde 7,72 - 13,40 7,89

3,89 torr 10,61 4,01
3,86 torr 9,08 3,97
3,89 torr 9,12 3,99
3,90 torr 8,77 4,01
3,77 torr 7,87 3,9***

Medelvärde 3,86 - 9,09 4,00

10,61 torr 15,50 3,90
10,52 torr 15,88 3,90
10,45 torr 15,36 3,90
10,66 torr 16,01 3,90
10,45 torr 15,70 3,90

Medelvärde 10,54 - 15,69 3,90

12,06 torr 21,15 3,90
12,05 torr 23,61 3,90
12,15 torr 25,44 3,90
12,84 torr 24,80 3,90
12,38 torr 24,94 3,90

Medelvärde 12,30 - 23,99 3,90
*** Tappades under torkningsprocessen

52bones Torrt tyg Fuktigt tyg
Impregn. 

utan 
överflöd

Torrt tyg + 
impregn.

7,69 12,08 13,60 7,77
7,69 11,68 13,94 7,79
7,61 11,95 14,06 7,70
7,63 12,25 13,79 7,71
7,68 12,59 13,72 7,75

Medelvärde 7,66 12,11 13,82 7,74

3,91 8,06 8,92 3,97
3,90 8,61 9,11 3,98
3,91 8,42 9,10 3,96
3,94 9,29 9,08 3,97
3,94 9,40 9,32 3,99

Medelvärde 3,92 8,76 9,11 3,97
10,68 15,41 17,72 10,74
10,42 14,47 17,32 10,50
10,32 15,16 17,98 10,38
10,54 16,30 17,58 10,62
10,62 15,96 17,83 10,66

Medelvärde 10,52 15,46 17,69 10,58
12,65 18,77 23,87 12,71
12,54 20,26 25,98 12,63
12,24 19,03 24,56 12,32
12,14 21,10 26,32 12,25
12,89 23,62 28,56 12,97

Medelvärde 12,49 20,56 25,86 12,58

VPES

MBPA

BPES

GCPA

VPES

MBPA

BPES

GCPA
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Appendix IV 
Gradering av strilmetodtestet på en 0-5 skala. Ett värde på till exempel 2-3 har i 
tabellen översatts till 2,5. 
 

 

Strilmetod VPES MBPA BPES GCPA
OB 1 0,00 1,00 0,00 0,00
OB 3 0,00 1,00 0,00 0,00
OB 5 0,00 1,00 0,00 0,00

Medelvärde 0,00 1,00 0,00 0,00
Standardav. 0,00 0,00 0,00 0,00

WF 1 2,00 4,00 4,00 3,50
WF 3 2,00 4,00 4,00 3,00
WF 5 2,00 4,00 4,00 2,50

Medelvärde 2,00 4,00 4,00 3,00
Standardav. 0,00 0,00 0,00 0,41

WN 1 2,00 4,00 2,50 3,00
WN 3 2,50 4,00 3,00 3,00
WN 5 2,00 3,50 2,50 2,50

Medelvärde 2,17 3,83 2,67 2,83
Standardav. 0,24 0,24 0,24 0,24

WI 1 1,00 4,50 5* 3*
WI 3 1,00 4,50 5* 2,50
WI 5 1,00 4,5* 4,50 2,50

Medelvärde 1,00 4,50 4,83 2,67
Standardav. 0,00 0,00 0,24 0,24

WH 1 3,00 4,00 3,50 3,00
WH 3 3,50 4,00 3,50 3,00
WH 5 2,50 4,00 3,50 2,50

Medelvärde 3,00 4,00 3,50 2,83
Standardav. 0,41 0,00 0,00 0,24

SF 1 4,50 4,00 3,00 3,00
SF 3 4,50 2,5** 4,50 3,00
SF 5 4,5* 3,00 3,00 3,00

Medelvärde 4,50 3,17 3,50 3,00
Standardav. 0,00 0,62 0,71 0,00

SN 1 2*** 2*** 3,00 3,00
SN 3 3,00 2*** 3,00 3,00
SN 5 3,00 2,50 3,00 3,00

Medelvärde 2,67 2,17 3,00 3,00
Standardav. 0,47 0,24 0,00 0,00

SI 1 5,00 5,00* 3,50 5,00
SI 3 5,00 5,00 4,00 5,00
SI 5 4,50 5,00 4,00 5,00

Medelvärde 4,83 5,00 3,83 5,00
Standardav. 0,24 0,00 0,24 0,00

S5 1 4,00 4,00 4,00 3,00
S5 3 4,00 4,00 4,00 3,00
S5 5 4,00 4,00 4,00 3,00

Medelvärde 4,00 4,00 4,00 3,00
Standardav. 0,00 0,00 0,00 0,00

***Tydligt "vät"-veck
** Spår efter vikning, väter i vecket
*Hjälp av externa bedömmare
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Appendix V 
De olika provkropparnas utseende skriftligen. 
 

 VPES MBPA BPES GCPA 

Fibertec 
Green 

Guard Rt 
Wash-In 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

Nikwax 
Tx.Direct 
Wash-In 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

Imprenex 
Water-

proofing 
Wash In 

Plus 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

Hansa 
Care 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

Fibertec 
Green 

Guard Rt 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

1: Vita fläckar 
2: Vita fläckar 
3: Vita fläckar 
4: Vita fläckar 
5: Vita fläckar 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

Nikwax 
Tx.Direct 

Spray-
On 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

Imprenex 
Water-

proofing 
Allround 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

1: Vita fläckar 
2: Vita fläckar 
3: Vita fläckar 
4: Vita fläckar 
5: Vita fläckar 

1: Vita fläckar 
2: Vita fläckar 
3: Vita fläckar 
4: Vita fläckar 
5: Vita fläckar 

1: Vita fläckar 
2: Vita fläckar 
3: Vita fläckar 
4: Vita fläckar 
5: Vita fläckar 

52bones 
Rain & 
Stain 

Proofer 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 

1: Ingen skillnad 
2: Ingen skillnad 
3: Ingen skillnad 
4: Ingen skillnad 
5: Ingen skillnad 
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Appendix VI 
Uppmätta värden på luftgenomsläpplighet i enheterna l/dm2/min och mm/s, samt 
replikatens medelvärden och standardavvikelser. (l/dm2/min x 1,67 = mm/s) 
 

  

Luftgenomsläpp
Enhet l/dm^2/min mm/s l/dm^2/min mm/s l/dm^2/min mm/s l/dm^2/min mm/s
OB 2,17 3,62 63,60 106,21 40,60 67,80 64,20 107,21
OB 2,36 3,94 64,50 107,72 52,30 87,34 68,20 113,89
OB 2,26 3,77 67,10 112,06 42,90 71,64 63,40 105,88
OB 2,67 4,46 66,70 111,39 43,30 72,31 54,20 90,51
OB 2,60 4,34 67,30 112,39 40,90 68,30 57,60 96,19
Medelv. OB 2,41 4,03 65,84 109,95 44,00 73,48 61,52 102,74
Standardav. OB 0,19 0,32 1,50 2,51 4,28 7,15 4,99 8,33
WF 2,67 4,46 57,80 96,53 39,40 65,80 52,40 87,51
WF 2,53 4,23 60,00 100,20 43,00 71,81 57,10 95,36
WF 2,38 3,97 63,10 105,38 39,30 65,63 59,80 99,87
WF 2,61 4,36 60,60 101,20 42,00 70,14 62,20 103,87
WF 2,70 4,51 62,90 105,04 38,90 64,96 57,00 95,19
Medelv. WF 2,58 4,31 60,88 101,67 40,52 67,67 57,70 96,36
Standardav. WF 0,11 0,19 1,97 3,29 1,66 2,77 3,27 5,47
WN 2,25 3,76 64,00 106,88 40,30 67,30 66,20 110,55
WN 2,33 3,89 64,00 106,88 42,30 70,64 75,90 126,75
WN 2,51 4,19 64,30 107,38 41,80 69,81 66,00 110,22
WN 2,25 3,76 61,00 101,87 51,90 86,67 60,30 100,70
WN 2,58 4,31 63,90 106,71 40,60 67,80 54,50 91,02
Medelv. WN 2,38 3,98 63,44 105,94 43,38 72,44 64,58 107,85
Standardav. WN 0,14 0,23 1,23 2,05 4,32 7,22 7,11 11,87
WI 2,95 4,93 56,10 93,69 39,20 65,46 48,60 81,16
WI 3,35 5,59 54,70 91,35 39,00 65,13 57,70 96,36
WI 2,66 4,44 57,40 95,86 38,80 64,80 61,70 103,04
WI 2,64 4,41 53,10 88,68 42,60 71,14 54,70 91,35
WI 2,74 4,58 57,50 96,03 45,20 75,48 54,90 91,68
Medelv. WI 2,87 4,79 55,76 93,12 40,96 68,40 55,52 92,72
Standardav. WI 0,26 0,44 1,68 2,80 2,54 4,24 4,29 7,16
WH 2,59 4,33 62,80 104,88 41,10 68,64 60,00 100,20
WH 2,50 4,18 62,50 104,38 41,80 69,81 66,30 110,72
WH 2,50 4,18 60,40 100,87 42,70 71,31 61,80 103,21
WH 2,59 4,33 60,70 101,37 45,00 75,15 59,40 99,20
WH 2,65 4,43 61,90 103,37 47,40 79,16 46,40 77,49
Medelv. WH 2,57 4,29 61,66 102,97 43,60 72,81 58,78 98,16
Standardav. WH 0,06 0,10 0,96 1,60 2,31 3,86 6,65 11,10
SF 3,12 5,21 60,10 100,37 47,10 78,66 60,00 100,20
SF 3,16 5,28 64,90 108,38 45,50 75,99 65,50 109,39
SF 3,66 6,11 59,80 99,87 47,30 78,99 66,30 110,72
SF 3,23 5,39 61,30 102,37 45,80 76,49 59,70 99,70
SF 3,34 5,58 61,80 103,21 44,30 73,98 52,10 87,01
Medelv. SF 3,30 5,51 61,58 102,84 46,00 76,82 60,72 101,40
Standardav. SF 0,19 0,32 1,82 3,03 1,10 1,84 5,10 8,51
SN 3,06 5,11 55,20 92,18 44,60 74,48 59,50 99,37
SN 3,00 5,01 51,60 86,17 49,30 82,33 61,70 103,04
SN 3,40 5,68 56,70 94,69 57,00 95,19 67,30 112,39
SN 3,31 5,53 56,60 94,52 46,20 77,15 62,40 104,21
SN 3,29 5,49 55,70 93,02 46,70 77,99 64,50 107,72
Medelv. SN 3,21 5,36 55,16 92,12 48,76 81,43 63,08 105,34
Standardav. SN 0,15 0,26 1,87 3,12 4,39 7,33 2,65 4,42
SI 3,26 5,44 67,80 113,23 43,80 73,15 75,40 125,92
SI 2,70 4,51 70,80 118,24 52,90 88,34 73,60 122,91
SI 3,01 5,03 68,50 114,40 63,70 106,38 68,70 114,73
SI 3,10 5,18 70,20 117,23 48,40 80,83 57,70 96,36
SI 4,44 7,41 62,90 105,04 44,70 74,65 64,60 107,88
Medelv. SI 3,30 5,51 68,04 113,63 50,70 84,67 68,00 113,56
Standardav. SI 0,60 1,00 2,79 4,66 7,25 12,11 6,39 10,67
S5 3,27 5,46 61,50 102,71 44,50 74,32 59,50 99,37
S5 3,32 5,54 61,00 101,87 46,20 77,15 57,00 95,19
S5 3,50 5,85 61,30 102,37 58,60 97,86 63,40 105,88
S5 3,66 6,11 62,80 104,88 46,40 77,49 61,40 102,54
S5 3,92 6,55 61,20 102,20 43,90 73,31 48,60 81,16
Medelv. S5 3,53 5,90 61,56 102,81 47,92 80,03 57,98 96,83
Standardav. S5 0,24 0,40 0,64 1,07 5,43 9,06 5,14 8,59

VPES MBPA BPES GCPA
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Appendix VII 
I översta tabellen visas medelvärdet på luftgenomsläppligheten. I nedersta tabellen 
visas den procentuella skillnaden i luftgenomsläpplighet för de impregnerade 
textilierna jämfört med de obehandlade textilierna. Beräkningar gjorda enligt: 
 
 % = #$	–	#'	

#'
	×	100 

 
𝑚, = luftgenomsläpplighet med impregnering 
𝑚- = luftgenomsläpplighet för obehandlad textil 

 
 

 
 

  

Luftgenomsläpp mm / s VPES MBPA BPES GCPA
OB 4,03 109,95 73,48 102,74
WF 4,31 101,67 67,67 96,36
WN 3,98 105,94 72,44 107,85
WI 4,79 93,12 68,40 92,72
WH 4,29 102,97 72,81 98,16
SF 5,51 102,84 76,82 101,40
SN 5,36 92,12 81,43 105,34
SI 5,51 113,63 84,67 113,56
S5 5,90 102,81 80,03 96,83

Luftgenomsläpp mm / s VPES MBPA BPES GCPA
OB 4,03 109,95 73,48 102,74

Luftgenomsläpp mm / s VPES MBPA BPES GCPA
OB 0% 0% 0% 0%
WF 7% -8% -8% -6%
WN -1% -4% -1% 5%
WI 19% -15% -7% -10%
WH 6% -6% -1% -4%
SF 37% -6% 5% -1%
SN 33% -16% 11% 3%
SI 37% 3% 15% 11%
S5 46% -6% 9% -6%

Procentuella skillnaden för impregneringarna jämfört med OB
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Appendix VIII 
Första tabellerna visar värden på provböjningslängden i cm (h) i varp- och 
väftriktning för obehandlade samt alla impregnerade material. Tabellerna efter det 
visar böjstyvhetsvärden i varp- och väftriktning för obehandlade samt alla 
impregnerade material och slutligen visas medelvärden och standardavvikelser för 
böjstyvhetsvärdena.  
 
Samtliga värden beräknade med formeln: 
 

S1 = 4,18 x 10-2 x p x h3 
 
S1 = spec. böjstyvheten i g x cm 
p = vävnadens vikt i g/cm2 
h = provböjningslängden i cm.  

 
 
 
Provböjningslängden i cm: 
 

  
 

cm^2 vikten 0,016 0,0052 0,0122 0,019
Varp VPES MBPA BPES GCPA
OB 4,25 3,95 5,4 6,7
OB 4,05 4,15 5,35 6,85
OB 4,45 4 5,5 7,1
WF 4,6 4,425 4,7 6,8
WF 4,15 4,2 5,4 6,7
WF 4,05 4,3 5,3 6,5
WN 3,85 4,5 4,7 7,35
WN 3,9 4,05 4,7 7
WN 4,15 4,1 5,45 7,2
WI 4,35 5,45 6,05 7,4
WI 5,125 6,3 5,95 7,55
WI 4,9 5,8 5,8 6,65
WH 4,4 5,3 5,6 6,6
WH 4,4 5,15 5,65 5,8
WH 4,325 5,1 5,4 5,7
SF 7,3 7,15 7,5 7,7
SF 7,5 7,1 7,7 7,8
SF 7,05 7,1 6,8 7,15
SN 4,75 5,6 6 6,1
SN 4,9 5,5 5,825 6,35
SN 4,9 6,2 5,85 6,35
SI 7,95 6,75 6,25 9,95
SI 8,25 6,9 7,5 9,3
SI 6,8 7,3 7,55 9,25
S5 6,9 7 7,9 7,4
S5 7,95 7,25 7,7 7,15
S5 5,9 6,65 6,2 7,1

cm^2 vikten 0,016 0,0052 0,0122 0,019
Väft VPES MBPA BPES GCPA
OB 4,5 2,6 4,45 3,1
OB 4,925 2,5 5,2 2,55
OB 4,35 2,6 5,4 2,8
WF 4,75 2,1 4,9 2,75
WF 4,55 2,25 6 2,7
WF 4 2,5 5,8 2,75
WN 4,5 2,6 5,4 3,325
WN 4,1 2,575 4,4 3,4
WN 4,175 2,4 5,075 3,2
WI 5,6 3,35 6,1 3,2
WI 5,2 4,15 5,5 3,15
WI 4,3 2,85 6,55 2,9
WH 5,5 2,8 5,9 3,15
WH 4,6 2,55 5,9 2,95
WH 4,6 2,525 5,35 2,8
SF 7,5 3,5 7,5 3,6
SF 7,75 3,2 6,75 3,9
SF 7,45 3,35 7,1 3,15
SN 4,425 2,3 5,4 3,025
SN 4,85 2,8 5,9 3,2
SN 4,7 2,7 5,75 2,7
SI 7,2 3,8 6,3 4,7
SI 7,85 3,7 6,55 3,7
SI 7,15 2,625 6,3 4,35
S5 6,35 3,05 5,45 3,2
S5 6,25 2,8 5,85 3,75
S5 5,7 2,75 6,3 3,5



 
 

60 

 
  
  

Böjstyvhet
Varp VPES MBPA BPES GCPA
OB 0,051341 0,013396 0,080300 0,238866
OB 0,044428 0,015535 0,078090 0,255271
OB 0,058935 0,013911 0,084845 0,284253
WF 0,065098 0,018833 0,052946 0,249722
WF 0,047801 0,016104 0,080300 0,238866
WF 0,044428 0,017282 0,075921 0,218107
WN 0,038166 0,019807 0,052946 0,315349
WN 0,039673 0,014439 0,052946 0,272411
WN 0,047801 0,014981 0,082552 0,296434
WI 0,055051 0,035186 0,112928 0,321829
WI 0,090028 0,054350 0,107420 0,341799
WI 0,078684 0,042410 0,099499 0,233558
WH 0,056971 0,032360 0,089557 0,228329
WH 0,056971 0,029689 0,091977 0,154958
WH 0,054107 0,028833 0,080300 0,147080
SF 0,260175 0,079451 0,215139 0,362579
SF 0,282150 0,077796 0,232814 0,376889
SF 0,234349 0,077796 0,160348 0,290301
SN 0,071677 0,038172 0,110151 0,180268
SN 0,078684 0,036163 0,100791 0,203353
SN 0,078684 0,051803 0,102095 0,203353
SI 0,336045 0,066848 0,124502 0,782346
SI 0,375542 0,071405 0,215139 0,638820
SI 0,210292 0,084557 0,219471 0,628572
S5 0,219707 0,074554 0,251430 0,321829
S5 0,336045 0,082831 0,232814 0,290301
S5 0,137357 0,063921 0,121538 0,284253

Böjstyvhet
Väft VPES MBPA BPES GCPA
OB 0,060944 0,003820 0,044938 0,023660
OB 0,079894 0,003396 0,071704 0,013169
OB 0,055051 0,003820 0,080300 0,017434
WF 0,071677 0,002013 0,059996 0,016517
WF 0,062999 0,002476 0,110151 0,015632
WF 0,042803 0,003396 0,099499 0,016517
WN 0,060944 0,003820 0,080300 0,029195
WN 0,046094 0,003711 0,043440 0,031215
WN 0,048670 0,003005 0,066657 0,026024
WI 0,117452 0,008172 0,115751 0,026024
WI 0,094039 0,015535 0,084845 0,024823
WI 0,053174 0,005032 0,143305 0,019370
WH 0,111272 0,004771 0,104735 0,024823
WH 0,065098 0,003604 0,104735 0,020389
WH 0,065098 0,003499 0,078090 0,017434
SF 0,282150 0,009319 0,215139 0,037054
SF 0,311316 0,007122 0,156837 0,047111
SF 0,276545 0,008172 0,182520 0,024823
SN 0,057948 0,002645 0,080300 0,021984
SN 0,076299 0,004771 0,104735 0,026024
SN 0,069437 0,004278 0,096948 0,015632
SI 0,249628 0,011927 0,127514 0,082456
SI 0,323523 0,011010 0,143305 0,040229
SI 0,244464 0,003932 0,127514 0,065373
S5 0,171245 0,006167 0,082552 0,026024
S5 0,163281 0,004771 0,102095 0,041882
S5 0,123857 0,004520 0,127514 0,034051

Böjstyvhet medelvärde och standardavvikelse (+/-)
Varp VPES MBPA BPES GCPA
OB 0,052 0,014 0,081 0,259
OB +/- 0,006 0,001 0,003 0,019
WF 0,052 0,017 0,070 0,236
WF +/- 0,009 0,001 0,012 0,013
WN 0,042 0,016 0,063 0,295
WN +/- 0,004 0,002 0,014 0,018
WI 0,075 0,044 0,107 0,299
WI +/- 0,015 0,008 0,006 0,047
WH 0,056 0,030 0,087 0,177
WH +/- 0,001 0,002 0,005 0,037
SF 0,259 0,078 0,203 0,343
SF +/- 0,020 0,001 0,031 0,038
SN 0,076 0,042 0,104 0,196
SN +/- 0,003 0,007 0,004 0,011
SI 0,307 0,074 0,186 0,683
SI +/- 0,070 0,008 0,044 0,070
S5 0,231 0,074 0,202 0,299
S5 +/- 0,082 0,008 0,057 0,016

Böjstyvhet medelvärde och standardavvikelse (+/-)
Väft VPES MBPA BPES GCPA
OB 0,065 0,004 0,066 0,018
OB +/- 0,011 0,000 0,015 0,004
WF 0,059 0,003 0,090 0,016
WF +/- 0,012 0,001 0,022 0,000
WN 0,052 0,004 0,063 0,029
WN +/- 0,006 0,000 0,015 0,002
WI 0,088 0,010 0,115 0,023
WI +/- 0,027 0,004 0,024 0,003
WH 0,080 0,004 0,096 0,021
WH +/- 0,022 0,001 0,013 0,003
SF 0,290 0,008 0,185 0,036
SF +/- 0,015 0,001 0,024 0,009
SN 0,068 0,004 0,094 0,021
SN +/- 0,008 0,001 0,010 0,004
SI 0,273 0,009 0,133 0,063
SI +/- 0,036 0,004 0,007 0,017
S5 0,153 0,005 0,104 0,034
S5 +/- 0,021 0,001 0,018 0,006
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Appendix IX 
Diagram av böjstyvhetens medelvärde samt standardavvikelser i väftriktning för de 
spray-on behandlade och wash-in behandlade materialen. Det grå fältet är 
standardavvikelse och det svarta sträcket är medelvärde för obehandlad (OB) textil. 
VPES = vit polyester, MBPA = mörkblå polyamid, BPES = blå polyester, GCPA = 
grön cordura polyester, WF = wash-in Fibertec, WN = wash-in Nikwax, WI = wash-
in Imprenex, WH = wash-in Hansa Care, SF = spray-on Fibertec, SN = spray-on 
Nikwax, SI = spray-on Imprenex, S5 = spray-on 52bones, OB = obehandlad textil. 
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Appendix X 
ANOVA med en faktor gällande skillnad i böjstyvhet i varp- och väftriktning 
mellan de olika obehandlade textilierna. 
 

 

Skillnad	mellan	textilier	i	varpriktning

H0:	Ingen	signifikant	skillnad
H1:	Signifikant	skillnad

SAMMANFATTNING

Grupper Antal Summa Medelv. Varians
VPES 3 0,154705 0,051568 5,27E-05
MBPA 3 0,042842 0,014281 1,25E-06
BPES 3 0,243235 0,081078 1,19E-05
GCPA 3 0,77839 0,259463 0,000528

ANOVA

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit
Mellan	grupper 0,106409 3 0,03547 238,8809 3,64E-08 4,066181
Inom	grupper 0,001188 8 0,000148

Totalt 0,107597 11

H0	kan	förkastas.

Skillnad	mellan	textilier	i	väftriktning

H0:	Ingen	signifikant	skillnad
H1:	Signifikant	skillnad

SAMMANFATTNING

Grupper Antal Summa Medelv. Varians
VPES 3 0,195889 0,065296 0,000169
MBPA 3 0,011037 0,003679 5,99E-08
BPES 3 0,196943 0,065648 0,00034
GCPA 3 0,054263 0,018088 2,78E-05

ANOVA

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit
Mellan	grupper 0,009251 3 0,003084 22,99062 0,000275 4,066181
Inom	grupper 0,001073 8 0,000134

Totalt 0,010324 11

H0	kan	förkastas.
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Appendix XI 
ANOVA med en faktor gällande skillnad i böjstyvhet i varp- och väftriktning för 
VPES, MBPA, BPES och GCPA, obehandlade. 
 

 

VPES	Obehandlad

H0:	Ingen	signifikant	skillnad
H1:	Signifikant	skillnad

SAMMANFATTNING
Grupper Antal Summa Medelv. Varians

Varp 3 0,154705 0,051568 5,27E-05
Väft 3 0,195889 0,065296 0,000169

ANOVA
Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit
Mellan	grupper 0,000283 1 0,000283 2,556551 0,185084 7,708647
Inom	grupper 0,000442 4 0,000111

Totalt 0,000725 5

H0	kan	inte	förkastas.

MBPA	Obehandlad

H0:	Ingen	signifikant	skillnad
H1:	Signifikant	skillnad

SAMMANFATTNING
Grupper Antal Summa Medelv. Varians

Varp 3 0,042842 0,014281 1,25E-06
Väft 3 0,011037 0,003679 5,99E-08

ANOVA
Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit
Mellan	grupper 0,000169 1 0,000169 258,0054 8,79E-05 7,708647
Inom	grupper 2,61E-06 4 6,53E-07

Totalt 0,000171 5

H0	kan	förkastas.
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BPES	Obehandlad

H0:	Ingen	signifikant	skillnad
H1:	Signifikant	skillnad

SAMMANFATTNING

Grupper Antal Summa Medelv. Varians
Varp 3 0,243235 0,081078 1,19E-05
Väft 3 0,196943 0,065648 0,00034

ANOVA

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit
Mellan	grupper 0,000357 1 0,000357 2,029378 0,2274 7,708647
Inom	grupper 0,000704 4 0,000176

Totalt 0,001061 5

H0	kan	inte	förkastas.

GCPA	Obehandlad

H0:	Ingen	signifikant	skillnad
H1:	Signifikant	skillnad

SAMMANFATTNING

Grupper Antal Summa Medelv. Varians
Varp 3 0,77839 0,259463 0,000528
Väft 3 0,054263 0,018088 2,78E-05

ANOVA

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit
Mellan	grupper 0,087393 1 0,087393 314,3581 5,94E-05 7,708647
Inom	grupper 0,001112 4 0,000278

Totalt 0,088505 5

H0	kan	förkastas.
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Appendix XII 
ANOVA med två faktorer gällande skillnad i böjstyvhet för wash-in 
impregneringar i varp- och väftriktning samt samspel mellan dessa. 
 

 
 

 

Wash-in	impregneringar	varpriktning

Impregneringar: Textilier:
H0:	Ingen	signifikant	skillnad H0:	Ingen	signifikant	skillnad
H1:	Signifikant	skillnad H1:	Signifikant	skillnad

Samspel	mellan	faktorerna	impregneringar	och	textilier:
H0:	Det	finns	inget	samspel
H1:	Det	finns	samspel

ANOVA
Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit
Impregneringar 0,013270 3 0,004423 9,806262 9,7169E-05 2,901120
Textilier 0,365710 3 0,121903 270,257547 8,4648E-23 2,901120
Samspel 0,023269 9 0,002585 5,731819 9,9514E-05 2,188766
Inom 0,014434 32 0,000451

Totalt 0,416682 47

Impregneringar:	H0	kan	förkastas.
Textilier:	H0	kan	förkastas.
Samspel:	H0	kan	förkastas.

Wash-in	impregneringar	väftriktning

Impregneringar: Textilier:
H0:	Ingen	signifikant	skillnad H0:	Ingen	signifikant	skillnad
H1:	Signifikant	skillnad H1:	Signifikant	skillnad

Samspel	mellan	faktorerna	impregneringar	och	textilier:
H0:	Det	finns	inget	samspel
H1:	Det	finns	samspel

ANOVA
F-krit Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit
2,901120 Impregneringar 0,003369 3 0,001123 4,224584 0,012642 2,901120
2,901120 Textilier 0,058057 3 0,019352 72,810450 2,188E-14 2,901120
2,188766 Samspel 0,003654 9 0,000406 1,527640 0,180611 2,188766

Inom 0,008505 32 0,000266

Totalt 0,073586 47

Impregneringar:	H0	kan	förkastas.
Textilier:	H0	kan	förkastas.
Samspel:	H0	kan	inte	förkastas.
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Appendix XIII 
ANOVA med två faktorer gällande skillnad i böjstyvhet för spray-on 
impregneringar i varp- och väftriktning samt samspel mellan dessa. 
 

 
 

 

Spray-on	impregneringar	varpriktning

Impregneringar: Textilier:
H0:	Ingen	signifikant	skillnad H0:	Ingen	signifikant	skillnad
H1:	Signifikant	skillnad H1:	Signifikant	skillnad

Samspel	mellan	faktorerna	impregneringar	och	textilier:
H0:	Det	finns	inget	samspel
H1:	Det	finns	samspel

ANOVA
F-krit Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit
2,901120 Impregneringar 0,262407 3 0,087469 37,179109 1,5286E-10 2,901120
2,901120 Textilier 0,609316 3 0,203105 86,330797 2,0001E-15 2,901120
2,188766 Samspel 0,251273 9 0,027919 11,867163 6,0158E-08 2,188766

Inom 0,075285 32 0,002353

Totalt 1,198281 47

Impregneringar:	H0	kan	förkastas.
Textilier:	H0	kan	förkastas.
Samspel:	H0	kan	förkastas.

Spray-on	impregneringar	väftriktning

Impregneringar: Textilier:
H0:	Ingen	signifikant	skillnad H0:	Ingen	signifikant	skillnad
H1:	Signifikant	skillnad H1:	Signifikant	skillnad

Samspel	mellan	faktorerna	impregneringar	och	textilier:
H0:	Det	finns	inget	samspel
H1:	Det	finns	samspel

ANOVA
F-krit Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit
2,901120 Impregneringar 0,054538 3 0,018179 54,632758 1,0918E-12 2,901120
2,901120 Textilier 0,267547 3 0,089182 268,009971 9,6243E-23 2,901120
2,188766 Samspel 0,062095 9 0,006899 20,734227 5,8779E-11 2,188766

Inom 0,010648 32 0,000333

Totalt 0,394829 47

Impregneringar:	H0	kan	förkastas.
Textilier:	H0	kan	förkastas.
Samspel:	H0	kan	förkastas.



 
 

67 

Appendix XIV 
ANOVA med två faktorer gällande skillnad i böjstyvhet mellan samtliga spray-on 
impregneringar och samtliga wash-in impregneringar i väftriktning samt samspel 
mellan dessa.  
 

 
 

Spray-on	jämfört	med	wash-in	väftriktning

Impregneringar: Textilier:
H0:	Ingen	signifikant	skillnad H0:	Ingen	signifikant	skillnad
H1:	Signifikant	skillnad H1:	Signifikant	skillnad

Samspel	mellan	faktorerna	impregneringar	och	textilier:
H0:	Det	finns	inget	samspel
H1:	Det	finns	samspel

ANOVA
F-krit Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit
3,949321 Impregneringar 0,049510 1 0,049510 30,507948 3,3305E-07 3,949321
2,708186 Textilier 0,269824 3 0,089941 55,422122 3,2559E-20 2,708186
2,708186 Samspel 0,055780 3 0,018593 11,457333 2,0569E-06 2,708186

Inom 0,142810 88 0,001623

Totalt 0,517924 95

Impregneringar:	H0	kan	förkastas.
Textilier:	H0	kan	förkastas.
Samspel:	H0	kan	förkastas.


