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SAMMANFATTNING 

Denna studie handlar om textila materials brännbarhet och antändlighet, framförallt 
bäddtextilier i bomull. Idag finns det lagkrav på att utföra antändlighetstester enligt 
SS- EN ISO 12952-1:2010 på bland annat fyllda bäddtextilier, till exempel täcke 
och kudde. Ikea of Sweden (IoS) har beslutat om att göra ytterligare 
antändlighetstester på ofyllda bäddtextilier så som underlakan, påslakan och 
örngott i säkerhetssyfte. Då det inte finns en testmetod för ofyllda påslakan i 
standarden har metoden för underlakan använts för test av påslakan. I detta arbete 
undersöks testmetodens relevans för test av påslakan. Det primära problemet med 
detta utförandet är att tester enligt ISO 12952-1 på ofyllda produkter resulterat i en 
stor spridning i utfallen mellan replikaten. Studien syftar därför till att undersöka 
om det finns faktorer som kan påverka denna inkonsekvens. För att göra denna 
undersökning har IoS egna testrapporter analyserats och testresultat sammanställts 
från år 2017. Ett urval av de produkter som visade spridda resultat valdes ut 
användes som testmaterial i egna utförda antändlighetstester enligt ISO 12952-1 på 
RISE, Research Institute of Sweden, i Borås. Litteratursökning, datainsamling och 
tester har legat till grund för denna studie. 
 
Projektet i sin helhet består av två delar; dels undersöks vilka faktorer som kan 
påverka utfallet och dels utreds frågan om testmetoden för lakan är relevant för test 
av påslakan. En hypotes om att val av tvättmedel kunde påverka testresultatet 
undersöktes närmare genom att fyra replikat tvättades med ett fosfatinnehållande 
tvättmedel före test. Tre test av fyra utförda tester visade godkänt resultat (75%), 
vilket ledde till slutsatsen om att tvättmedel är en känslig parameter och därför bör 
ej tvättmedlet avvika från standardens rekommendationer. Resterande tester, som 
tvättats enligt standardens rekommendationer, visade 100 % godkänt resultat, 
oavsett om lakan, påslakan (dubbelt lager) och påslakan (enkelt lager) testades. 
Utifrån testresultatet på de resterande testerna drogs en slutsats om att testmetoden 
för lakan är relevant för test av påslakan, oberoende om dubbelt eller enkelt lager 
testas. Dock ifrågasätts testets relevans ur ett miljöperspektiv, samt om tillräckligt 
många tester har utförts för att säkerställa trovärdigheten. 
 
Nyckelord: Antändlighet, brännbarhet, fosfater, påslakan, säkerhetskrav, bomull, 
testmetod, textil, tvättmedel. 
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ABSTRACT  
This study regards the combustibility and ignitability of textile materials, especially 
cotton bedlinens. Today, there is legal requirements for performing flammability 
tests according to SS-EN ISO 12952-1: 2010 on filled bedlinen, such as blankets 
and pillows. Ikea of Sweden (IoS) decided to make additional ignitability tests on 
unfilled bedlinen such as sheets, duvet covers and pillow cases for safety purposes. 
Since there is no test method for unfilled bed linens in the standard, the method for 
sheets was used for test of the duvet cover. In this report, the test method's 
relevance for the test of the duvet covers is examined. The primary problem with 
this is that tests according to ISO 12952-1 of unfilled products results in a spread in 
the output between replicates. Therefore the study aims to investigate if there is any 
factors that may cause this inconsistency. IoS test reports from yeas 2017 was 
analyzed and complied. A few of the products that showed dispersed results were 
selected as test material for ignitability tests according to SS-EN ISO 12952-1: 
2010 made at RISE, Research Institute of Sweden, in Borås. Literature research, 
data and test results have been the solid ground for this study. 
 
The project consists of two main parts, one aims at investigating whether there are 
parameters that can affect the outcome of test results and the other analyzes 
whether the test method for sheets is relevant for test of duvet covers. A hypothesis 
that choice of detergent had an effect on the result was further investigated by 
washing four replicates with a phosphate containing detergent before testing. Three 
tests of four showed approved results (75%), which led to the conclusion that 
detergent can be a sensitive parameter, thus the detergent should not deviate from 
the standard recommendations. The remaining tests, which were washed according 
to standard recommendations, showed 100% approved results, regardless of which 
test product. whether the sheet, duvet cover (double layer) and duvet cover (single 
layer) were tested. Based on the results of this study, the conclusion is given that 
the test method for the sheet is relevant for the test of the cover, regardless of 
double or single layer. However, the relevance of the test is questioned from an 
environmental perspective, and if enough tests have been conducted to strengthen 
credibility. 
 
Keywords: Ignitability, combustibility, phosphate, duvet cover, safety requirement, 
cotton, test method, textile, detergent. 
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SAMMANFATTNING-
POPULÄRVERSION  
I denna studie undersöks textila materials brännbarhet och antändlighet, framförallt 
påslakan och underlakan i bomull. Idag finns det lagkrav på att utföra 
antändlighetstester enligt testmetoderna i SS-EN ISO 12952-1:2010 på bland annat 
fyllda bäddtextilier, till exempel täcke och kudde. I standarden ISO 12952-1 anges 
att förberedande tvätt bör utföras. Det finns en testmetod för test av underlakan och 
en testmetod för test av påslakan med fyllning, som exempelvis täcke. Däremot 
finns det ingen testmetod för påslakan utan fyllnad. Ikea of Sweden (IoS) har 
beslutat om att göra antändlighetstester på ofyllda bäddtextilier så som underlakan, 
påslakan, och örngott i säkerhetssyfte. Då det inte finns en testmetod för ofyllda 
påslakan i standarden har metoden för underlakan använts för test av påslakan. I 
detta arbete undersöks testmetoden för underlakans relevans för test av påslakan. 
Det primära problemet med detta utförandet är att tester enligt ISO 12952-1 på 
ofyllda produkter resulterat i en stor spridning i utfallen mellan replikaten. Studien 
syftar därför till att undersöka om det finns faktorer som kan påverka denna 
inkonsekvens. För att göra denna undersökning har IoS testrapporter analyserats 
och testresultat sammanställts från år 2017. Ett urval av de produkter som visade 
spridda resultat valdes ut och användes som testmaterial i egna utförda 
antändlighetstester enligt ISO 12952-1 på RISE, Research Institute of Sweden, i 
Borås. Litteratursökning, datainsamling och tester har legat till grund för denna 
studie. 
 
Projektet i sin helhet består av två delar, dels undersöks vilka faktorer som kan 
påverka resultat och dels utreds frågan om testmetoden för underlakan är relevant 
för test av påslakan. En hypotes om att val av tvättmedel kan påverka testresultatet 
undersöktes närmare genom att fyra replikat tvättades med ett fosfatinnehållande 
tvättmedel före test. Tre test av fyra utförda tester visade godkänt resultat (75%), 
vilket ledde till slutsatsen att tvättmedel är en känslig parameter och därför bör 
standardens rekommendationer följas. Resterande tester, som tvättades enligt 
standardens rekommendationer, visade 100 % godkänt resultat, oavsett om lakan, 
påslakan (dubbelt) och påslakan (enkelt lager) testades. Utifrån denna studies 
testresultat drogs en slutsats om att testmetoden för underlakan är relevant för test 
av påslakan, oberoende av dubbelt eller enkelt lager. Dock ifrågasätts testets 
relevans ur ett miljöperspektiv, samt om tillräckligt många tester har utförts för att 
säkerställa trovärdigheten. 
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TERMINOLOGI  
Nedan ges en förklaring av begrepp som använts i denna rapport. 
 

Testkropp En provbit av påslakan eller lakan som används i tester. 

Replikat Testkroppar som testas genom samma utförande. 

Antändning Tillfälle då ett brännbart material börjar brinna. 

Brännbarhet Ett material är brännbart om det förbränns av flammor 
eller glödning. Hur bra ett material brinner är ett mått på 
dess brännbarhet.  

Fylld bäddtextil Produkt med fyllning/stoppning, exempelvis täcken och 
kuddar 

Ofylld bäddtextil Produkt utan fyllning/stoppning, exempelvis lakan, 
påslakan 

LOI-värde Limiting Oxygen Index (LOI) -värde är den minsta halten 
syre i luften som behövs för att ett specifikt material ska 
fortsätta brinna. Anges i procent. 

Förberedande 
behandling 

Behandlingar som enligt SS-EN ISO 12952-1:2010 ska 
utföras innan pågående test. Dessa behandlingar är tvätt och 
konditionering. 
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1.  INTRODUKTION  
Idag finns det lagkrav på att göra säkerhetstester på fyllda bäddtextilier så som 
täcken och kuddar enligt SS- EN ISO 12952-1:2010 Bedömning av bäddprodukters 
antändning- Del 1: Antändningsätt: Glödande cigarett. (SIS 2010) Ikea of Sweden 
(IoS) har beslutat om att i säkerhetssyfte även testa ofyllda bäddtextilier, det vill 
säga påslakan och örngott enligt ISO 12952-1:2010. Det har visat sig att en del av 
de tester som IoS har utfört på ofyllda påslakan och örngott har gett viss spridning 
på testresultaten. Testresultaten har för vissa enskilda produkter visat både godkänt 
och icke-godkänt resultat för samma produkt, trots att testet har utförts enligt 
samma standardiserade testmetod. En stor del av uppdraget handlar därför om att 
försöka ge en förklaring till varför det kan uppstå en spridning av testresultat trots 
inga större skillnader i utförandet. Vidare är det intressant för projektet att 
presentera ett beslutsunderlag för om ytterligare tester på ofyllda påslakan är 
relevant eller ej. Standarden ISO 12952-1:2010 är ej anpassad för tester på ofyllda 
påslakan då den är framtagen för fyllda påslakan, alltså ett påslakan med täcke i.1  
 
Ingen produkt som undersöks i projektet har behandlats med flamskyddande 
medel. Detta eftersom att bäddtextiliers antändlighet i sin naturliga form studeras, 
det vill säga hur snabbt och till vilken grad bäddtextilier antänds vid kontakt med 
en glödande cigarett. 

1.1  BAKGRUND  
Textiliernas brännbarhet är viktig att säkerställa för att höja säkerheten vid brand. I 
de fall när brand har orsakat skador på människan har textila produkter haft en 
betydande roll. Statistik från Storbritannien visade att 20 procent av bränderna i 
hemmet orsakas av oavsiktlig antändning av textilier. Det textila materialet är alltså 
ofta källa till en större brand. (Dawn 2005) Det är viktigt attt finns lämpliga 
standarder för test av textiliernas brandbeteende (Das 2010). 
 
Ofta är mänskliga brännskador orsakade av brand i hemmet resultatet av oförsiktigt 
beteende. Rökning i sängen är en potentiell farlig situation som kan leda till 
brännskador. Möbeltyger, sängkläder och material som finns i madrasser är ofta 
den primära antändningskällan och sprider sig ofta till mattor och draperier. (Hatch 
1993) 
 
Textila material brinner genom två olika processer - genom antändning med öppen 
låga eller genom glödning av exempelvis en cigarett. (Wakelyn, Adair & Barker 
2005) Ett stort antal av de bränder som uppstår i hemmet orsakas av att personer 
somnar med en tänd cigarett som tappas i sängen. En cigarett i kontakt med ett 
bomullslakan kommer till största sannolikhet att orsaka brand. (Holleyhead 1999) 
Det är därför av stor vikt att testa bäddtextiliers antändbarhet med en cigarett som 
antändningskälla (SIS 2010). 
 

                                                        
1 Minna Karlsson Alm Product Engineer Ikea of Sweden, möte den 26 mars 2018 
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Ett godkänt antändlighetstest innebär nödvändigtvis inte ett godkänt 
flamhärdighetstest (SIS 2010). Viktigt är att skilja på antändlighet och 
flamhärdighet. En flamhärdig textil har en förmåga att stå emot glöd och 
flambildning så att brand inte kan uppstå. För att säkerställa detta skydd krävs 
någon form av flamskyddsefterbehandling på textilier (Chang et al. 2011).  

1.2  SYFTE  
Syftet med denna studie är att undersöka om standarden ISO 12952-1:2010 är 
relevant för test av ofyllda påslakan. Projektet syftar även till att hitta faktorer som 
kan påverka antändningstestresultatet och därmed förklara varför vissa tester som 
har utförts av IoS har visat spridda resultat.  

1.3  FORSKNINGSFRÅGOR  
1.   Är det relevant att tillämpa testet för underlakan enligt SS-EN ISO 12952-

1:2010 och använda detta för påslakan utan fyllnad? 
 

2.   Vilka faktorer påverkar spridningen i utfall mellan replikat vid test i 
enlighet med SS-EN ISO 12952-1:2010 där täcket avlägsnats? 

1.4  AVGRÄNSNINGAR  
I denna studie undersöks fyra påslakan i 100% bomull. Fyra underlakan i 100% 
bomull kommer att användas som referensmaterial i ett av testerna. Efter analys 
och sammanställning av IoS interna testprotokoll från år 2017 togs ett beslut om att 
utföra tester på fyra olika typer av påslakan som visade spridda resultat på tre olika 
testlaboratorium, trots utförande helt enligt standard. Fyra underlakan valdes sedan 
ut med liknande konstruktion och egenskaper som urvalet av påslakan.  
 
Under detta projekt undersöks även huruvida val av tvättmedel påverkar 
testresultatet. I standarden SS-EN ISO 6330:2012 benämns sex olika varianter av 
tvättmedel som får användas vid test, samtliga innehåller inga fosfater (SIS 2012). I 
denna studie kommer ett fosfatinnehållande tvättmedel att jämföras med ett icke-
fosfatinnehållande tvättmedel, för att se om val av tvättmedel kan ha en påverkan 
på textiliers antändbarhet. Totalt utfördes praktiska tester på 28 testkroppar. 
 
Det interna material som har tillhandahållits, sammanställts och analyserats har 
varit begränsat. I detta projekt har information om testprodukterna och 
testrapporter för test av påslakan och underlakan från år 2017 samlats in. 
Ytterligare information än den som redovisas i rapporten, till exempel IoS olika 
leverantörer, har ej varit tillgänglig. Informationen som har samlats in om 
testprodukterna är liknande generell information för varje enskild produkt.  



 4 

2.  LITTERATURSTUDIE  
Detta avsnittet belyser viktiga ämnen som rör det studerande området. Nedan 
förklaras bland annat skillnaden mellan brännbarhet och antändlighet som är 
centralt i denna studie. 

2.1  BRÄNNBARHET    
Brännbarhet definieras som en textils förmåga att brinna. Det är inte det textila 
materialet i sig som brinner utan gasprodukterna som bildas vid termisk 
nedbrytning, som också kallas pyrolys. Ett materials förmåga att brinna avgörs av 
värmebalansen vid en pyrolys. 
 
Ekvation för värmebalansen: 
Qcom = Qhe + Qpyr + Qair + Qloss + Qcom.prod 
 
Qcom - värme som utlöses vid pyrolys 
Qhe - värme som konsumeras vid uppvärmning av materialet 
Qpyr - värme som konsumeras för att pyrolys ska uppstå 
Qair - värme som konsumeras för att värma upp luft omkring pyrolyszonen 
Qloss - total värmeförlust till miljön på grund av värmeöverföring och strålning 
Qcom.prod - värme hos förbränningsprodukterna. (Perepelkin 2009) 
 
Flammande förbränning med en öppen låga kräver att polymeren genomgår 
sönderdelning för att bilda små, instabila organiska föreningar som vidare utgör 
bränslet för flamman. Glödande förbränning som exempelvis orsakats av en 
cigarett innebär å andra sidan direkt oxidation av polymeren. Glödningen sprider 
sig långsamt men kan övergå till flammande förbränning. (Wakelyn 2008)  

2.1.1  TEXTILA  MATERIALS  FÖRMÅGA  ATT  
BRINNA  
Houck (2009) menar att den första metoden att klassificera fibrer var genom 
bränntest. Bränntestet bygger på det faktum att en fibers kemiska sammansättning 
avslöjar sina egenskaper när den utsätts för en flamma. Beteenden som kontraktion, 
lukt, förbränning och aska ger en indikation på vilken typ av fiber det kan vara. 
Brännprov används fortfarande i industrin för att kunna identifiera okända material.  
 
Vanligtvis delar man upp de textila fibrerna i tre olika klasser: 

-   Växt-/cellulosafibrer: Antänds snabbt, brinner rikligt och efterglöder. (Fan 
& Lau 2009; Kadolph 2014)  

-   Djur-/proteinfibrer: Dessa fibrer fattar inte eld lika lätt som växt- och 
cellulosafibrer. (Fan & Lau 2009).  

-   Syntetfibrer: Material har relativt låg brännbarhet och smälter vid 
förbränning. (Fan & Lau 2009) 
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Av säkerhetsskäl är det viktigt att veta hur antändningsbart ett material som 
förekommer i vardagsmiljöer är. Enligt avsnitt 2.1 är det inte materialen, textilier 
inkluderat, som brinner utan gaserna som bildas genom den termiska 
sönderdelningen. Fenomenet som uppstår kallas pyrolys och för att denna pyrolys 
ska bildas krävs det en stor mängd värme. Restprodukterna efter en pyrolys består 
av aska och gaser. Gaserna kan innehålla både icke-antändningsbara (vatten) och 
brandfarliga (koloxid) kemiska bindningar. En ökad halt av väte-, kol- och 
svavelatomhalten ökar förbränningsförmågan. (Perepelkin 2009) 
 
En textil fibers brinnande beteende påverkas och bestäms av termiska 
övergångstemperaturer och termodynamiska parametrar. Fibrerna har bland annat 
en smälttemperatur (Tm) och en temperatur för självantändning (Tc). Ju lägre 
självantändningstemperatur en fiber har desto mer brandfarlig är fibern. (Fan & 
Lau 2009) 
 
Textila material kan delas in i kategorier utifrån sina brandegenskaper.  

-   Icke brännbar textil, noncombustible textiles- En textil som inte kommer 
antända eller ge ifrån sig några ångor som kan antända när de utsätts för en 
extern antändningskälla. 

-   Brännbar textil, combustible textile- En textil som kommer antända, brinna 
eller ge ifrån sig ångor som antänds och brinner. 

De brännbara textilierna kan i sin tur delas in i två underkategorier. 
-   Lättantändligt, flammable - Ett brännbart material som antänds av en 

öppen låga, exempelvis tändstickor. 
-   Oantändligt, non flammable- Ett brännbart material som brinner utan låga, 

exempelvis vid kontakt med ett element. 
Beroende på hur lätt materialen antänds, hur snabbt de brinner samt hur mycket 
värme och rök som bildas kan de brännbara textilierna delas in i tre grupper utifrån 
dessa beteenden.  
 

-   Mycket brandfarligt, highly or dangerously flammable- Textil som 
antänder väldigt lätt och brinner så pass snabbt att det blir en direkt fara för 
livet att befinna sig i miljön som bildas. 

-   Normal brandfarlighet- normal flammability- Textil som antänder och 
brinner. 

-   Flamhärdiga material, flame resistant (FR) fabrics- De material som efter 
antändning med en icke flammande eller flammande antändningskälla 
förhindrar, avslutar eller hämmar förbränningen i materialet. Flamhärdiga 
material är brännbara men till lägre grad, alltså kan 100 % säkerhet inte 
garanteras. (Hatch 1993) 

 
I figur 1 visas en schematisk bild som visar förhållandet mellan termerna. 
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Figur 1. Schematisk överblick över termer relaterade till textiliers brännbarhet -
inspirerad av Hatch (1993) 

2.1.2  LOI-VÄRDE  
Limiting Oxygen Index (LOI) -värde är den minsta halten syre i luften som behövs 
för att ett specifikt material ska fortsätta brinna. Material med LOI-värden under 
20,8% (andelen syre i luften) antänds enkelt och brinner kraftigt, värden över 
20,8% kommer inte antändas och brinna lika enkelt. Material med värden upp mot 
26-28% anses vara svårantändliga.  

2.1.3  TERMODYNAMISKA  VÄRDEN  
I tabell 1 presenteras syre- och väteinnehåll samt termodynamiska värden för 
bomulls- och polyesterfibrer, för att ge en bild av hur antändligt bomull är. (Fan & 
Lau 2009;Perepelkin 2009) 
 
Tabell 1. Termodynamiska värden för bomull och polyester 

 
(Fan & Lau 2009;Perepelkin 2009) 
För definition av respektive värde i tabellen, se avsnitt 2.1 och 2.1.2 

Fiber Väteinnehåll 
(%) 

Syreindex 
(%) 

Tm 
(°C) 

Tc 
(°C) 

LOI 
(%) 

Qcom 
(kJ/kg) 

Bomull 6,2  18,6-19 250 350 18,4 16000-17400  

Polyester - - 390 450 20-25 22200-22900 

Noncombustible 
textile 

Combustible 
textile 

Flammable 
textile 

Non flammable 
textile 

Highly or Dangerously 
Flammable 
 

Normal 
Flammability 

Flame-
Resistant (FR) 
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2.2  FAKTORER  SOM  PÅVERKAR  
TEXTILIERS  BRÄNNBARHET  
Ett textilt materials förmåga att brinna beror på dess kemiska sammansättning och 
eventuell tillsats av bränsle, dess syreinnehåll i förhållande till fibervolym vilket 
identifieras genom tygets släthet, densitet och vikt. Om förhållandet mellan 
faktorerna syre och bränsle minskar kan faror relaterade till brand reduceras. (Fan 
& Lau 2009)  

2.2.1  FIBERUPPBYGGNAD  
Korta fibrer i garnet ger en textil vara en hårig yta på grund av den stora mängden 
utstickande fiberändar. Garner av tjocka fibrer har i regel ett stort antal fiberändar 
som sticker ut från ett tyg. Den håriga effekten på tyg ökar andelen syre i tyget som 
i sin tur ökar tygvarans brännbarhetsgrad. Fuktabsorption är en egenskap hos fibrer 
som kan påverka brännbarhetsgraden då fukt i fibern hämmar antändning och 
förbränning. (Fan & Lau 2009)  

2.2.2  GARNKONSTRUKTION  
Garn kan spinnas fram på två olika sätt. Genom ringspinning eller rotorspinning. 
Rotorspinning ger ett garn med få utstickande fiberändar. Ett ringspunnet garn har 
relativt många utstickande fibrer. (Kadolph 2014) Enligt avsnitt 2.2.1 ökar 
brännbarheten med antalet utstickande fiberändar.  

2.2.3  TRÅDTÄTHET  
Varans trådtäthet påverkar brännbarheten. Tyg med hög trådtäthet har ofta minskad 
risk för antändning. Generellt gäller att ju högre vikt, trådtäthet och densitet desto 
lägre brännbarhet. Detta kan återigen hänvisas till andelen syre i förhållande till 
fiber. (Fan & Lau 2009)  

2.2.4  FÄRGNING  
Det finns två sätt som färgningen av en vara kan påverka brännbarheten. Antingen 
genom att ändra fibern eller genom att ändra en textilyta. Mehta och Sheets (1978) 
rapporterade att LOI-värdet för bomull ökade från 19,1 till 20,0 vid tillsatts av 
direktfärg. Däremot menar Ozcan G, Dayioglu H. och Candan. C (2004) i sin 
artikel att materialets brännbarhet ökar efter reaktivfärgning. Ozcan G, Dayioglu H. 
och Candan. C hävdar att  anledningen till denna förändring i materialets 
brandegenskaper beror på koncentrationen av kaustiksoda i färgbadet som används 
för att fixera färgen vid fibern. 

2.2.5  MATERIALKOMPOSITION  
Ett materials brännbarhet är beroende av dess materialkomposition. Vid en 
fiberblandning av bland annat fibrer med låg brännbarhet kan den totala 
brännbarheten sänkas. (Perepelkin 2009) Det finns fibrer som inte kräver en tillsats 
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av flamskyddsmedel för att erhålla en resistens mot värme och brand så kallade 
“noncombustible textiles” se figur 1. (Hatch 1993). Fibrer som bland annat aramid, 
novoloid, modakryl och saran har ett inre flamskydd på grund av sina kemiska 
sammansättningar. Fibrerna kan användas i temperaturer över 200°C utan 
sönderdelning och de behåller också sina fysikaliska egenskaper. Det stora hindret 
för användandet av sådana fibrer inom hemtextil är deras höga pris. De kan kosta 
upp till 60 gånger mer än bomull och polyester och har inga liknande 
komfortegenskaper. (Kadolph 2014) 
 
Det har visat sig att en blandning av polyester och bomull har en högre risk att 
orsaka brandrelaterade skador än en produkt i 100% bomull eller 100 % polyester. 
En förklaring till detta kan vara att materialet erhåller bomullens lättantändliga 
förmåga och polyesterns smältbarhet vilket gör att polyestern smälter undan och 
gör bomullen mer tillgänglig för antändning. (Fan & Lau 2009) 

2.3  MINSKNING  AV  
BRÄNNBARHETSGRADEN  HOS  
TEXTILIER  
De flesta textila material har en förmåga att brinna vilket kan öka brandrisken vid 
kontakt med eld och därmed leda till livshotande situationer för människor. För 
minskad brandrisk och ökad säkerhet har flamskyddsmedel tagits fram. Generellt 
omfattar flamskyddsmedel metoder som antingen minskar eldspridning eller 
fördröjer antändningsprocessen i material. Den vanligaste metoden för 
flambehandling av textila material är att belägga bomullen med halogener, fosfater, 
kväve- och icke-organiska bindningar vilka klassas som brandfördröjande 
kemikalier. I vanliga fall innehåller en flambehandling för bomullsfibrer både 
halogener och fosfater. Halogener är en effektiv ingrediens för minskning av 
bomulls brännbarhet och brandrisk. Då den termiska nedbrytningen av halogenerna 
resulterar i utsläpp av giftiga gaser som är skadliga för både människan och miljön, 
har fokus i de senaste årens utveckling av flamskyddsmedel varit att skapa 
halogenfria flamskyddsmedel. Istället har kemiska bindningar bestående av bland 
annat fosfater, silikoner, boron och kväve tagits fram och blivit uppmärksammade 
som ett alternativ till halogenrika flamskyddsmedel. (Perepelkin 2009) 

2.3.1  FOSFATER  
Fosfater är salter och ester-grupper av fosforsyra. Användningsområden för 
fosfater är många, de används exempelvis vid tillverkning av livsmedel och 
rengöringsmedel. Natriumdivätefosfat är den fosfatgrupp som används i både 
livsmedel och rengöringsmedel för att hålla Ph-värdet mellan 4 och 9. 
Dinatriumvätefosfat används bland annat vid färgning av textilier, vid 
framställning av pigment och för vattenavhärdning. Trinatriumfosfat används vid 
framställning av tvättmedel och livsmedeltillsats. (Nationalencyklopedin u.å.) 
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2.3.2  FLAMSKYDD  MED  FOSFATER  
En stor anledning till att fosfatinnehållande flamskyddsmedel har kunnat ersätta 
halogenbaserade är för att fosfat blir mindre giftig vid termisk nedbrytning och är 
därmed mindre miljöfarlig. Brännbarheten hos textila material påverkas bland 
annat av mängden syretillförsel. Fosfatinnehållande flamskyddsmedel kan dubbla 
LOI-värdet på bomullstextilier och därmed göra materialet mer svårantändligt än 
före behandling. (Chang et al. 2011) 

2.3.3  TVÄTTMEDEL  MED  OCH  UTAN  FOSFATER  
I konventionella tvättmedel förekommer främst natriumtrifosfat. Fosfater i 
tvättmedel bidrar till sänkt vattenhårdhet genom att reducera mängden kalcium- 
och magnesiumjoner. Kalcium- och magnesiumjonerna i vattnet lägger sig som en 
hinna över tyg vilket gör det svårt för tensider att nå tygytor och rengöra dem. 
Fosfatföreningar (i kombination med kväve) orsakar övergödning om det släpps ut 
i sjöar och hav, vilket innebär ökad mängd av växtplankton, sämre sikt i vattnet och 
ökad syrebrist. Det finns alternativ till fosfatinnehållande tvättmedel idag, bland 
annat en variant bestående av citrater och en av polykarboxylsyra och 
natriumkarbonat (Zeolite A). Både fosfatinnehållande och fosfatfria tvättmedel 
rengör utmärkt. (EU Environment Directorate 2012) 

I de flesta länder som ingår i EU är det tillåtet att använda fosfatinnehållande 
tvättmedel. På grund av dess negativa påverkan på miljön har vissa länder förbjudit 
användningen helt eller delvis, genom att bestämma fosfathalten i tvättmedel. 
Normalt innehåller fosfatinnehållande tvättmedel ca 20 % natriumtrifosfat vilket 
även en del länder som har begränsat andelen fosfat tillåter, till exempel Frankrike 
och Sverige. I bland annat Belgien, Italien och Nederländerna är det helt förbjudet 
att använda fosfatinnehållande tvättmedel. I Tyskland används det inte alls trots att 
det inte finns något lagkrav. Även i Schweiz och 27 stater i USA, som inte ingår i 
EU, har fosfatinnehållande tvättmedel helt eller delvis förbjudits. (EU Environment 
Directorate 2012) 

2.4  MILJÖ  
Nedan lyfts ett urval av miljöaspekter som anses vara relevanta för detta projektet.  

2.4.1  FOSFATER  I  TVÄTTMEDEL  OCH  
FLAMSKYDDSMEDEL  
Studier visar att fosfatföreningar vid termisk nedbrytning utsöndrar mindre giftiga 
partiklar jämfört med halogener (Chang et al. 2011). Fosfater i tvättmedel påverkar 
huvudsakligen miljön genom att orsaka övergödning i sjöar och hav samt ökad 
mängd av slam i naturen, vilket blir mer lättåtkomligt för växter. Även fosfatfria 
tvättmedel bestående av Zeolite A genererar stor mängd slam i naturen. Det har 
visat sig mindre skillnader mellan fosfatinnehållande tvättmedel och fosfatfria 
Zeolite A vad gäller produktionsenergi, produktionskostnad och slamproduktion. 
Båda varianterna är inte giftiga för vattenlevande djur. Zeolite A varianten 
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producerar biprodukter av mindre giftigt avfall när det extraheras av bauxit i 
jämförelse med fosfor. Därmed har det visat sig att användningen av Zeolite A har 
en mindre påverkan på miljön och socioekonomin. 
 
Italien och 27 delstater i USA har förbjudit fosforinnehållande tvättmedel och 
därmed lyckats minska övergödning i exempelvis Erie Lake i USA och Lake 
Endine i Italien. Ett förbud mot fosforinnehållande tvättmedel kan innebära en 
minskning av upp till 40 % i ytvatten, men detta är inte tillräckligt för att minska 
övergödning. Det krävs en fosforreduktion mellan 70-90% i hav och sjöar för att 
avsevärt förbättra övergödning i sjöar och hav. Förbättringar av avloppsrengöring, 
som i sin tur minskar slamhalten och övergödning, reducerar endast ca 30% fosfor. 
Erie Lake, Usa och Lake Endine, Italien, har visat stor minskning av övergödning 
på grund av att förbudet mot fosforinnehållande tvättmedel har kombinerats med 
en förbättrad avloppsrening. Fosfater hamnar i ytvatten genom kommunalt 
avloppsvatten och lantbruk, därav är det viktigt att förbättra avloppsreningen. (EU 
Environment Directorate 2012) 

2.4.2  TESTPRODUKTER  
Samtliga testprodukter består av 100% bomullsväv. De har behandlats med 
sanforisering, vilket innebär en kontrollerad kompressiv behandling för att göra 
bomullsväven krympfri. All bomull som säljs på samtliga Ikea varuhus och 
ikea.com är antingen återvunnen, eller odlad med mindre vatten, gödningsmedel 
och bekämpningsmedel, samt att bomullsodlarna får höga vinstmarginaler. Inga 
optiska vitmedel har använts i produkterna eller funnits i varken tvättmedel A och 
B vid förberedande behandling. (Ikea u.å.)  
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3.  MATERIAL  OCH  METODER  
Arbetet har omfattats av en litteraturstudie, experiment på Research Institutes of 
Sweden, RISE samt analys av tidigare utförda tester på Ikea of Swedens 
laboratorium.  
 
Efter utförd litteratursökning blev det känt att fosfater i flamskydd ger ett bra och 
miljövänligt flamskydd. En hypotes om att använda fosfatinnehållande tvättmedel 
för att minska spridningen i utfallen mellan replikaten utformades och undersöktes 
närmare.  
 
Standardens relevans undersöktes genom att ofyllda påslakan, både singel- och 
dubbellager testades enligt testmetoden för underlakan. För att skapa underlag för 
en jämförelse testades även underlakan enligt denna metod. 

3.1  LITTERATURSTUDIE  
Genom att utföra en litteraturstudie stärktes projektets vetenskapliga relevans. De 
databaser som användes för att få fram litteratur var Primo, Scopus, Web of Science 
och Inspec. I största möjliga mån prioriterades vetenskapligt material, “Peer 
Review”. I somliga fall användes äldre källor efter ingående granskning. Dess 
relevans stärktes från senare källor och användes därefter då de trots sin tidiga 
publicering ansågs vara aktuella än idag. Vid enstaka fall användes icke 
vetenskapligt material.  
 
Några exempel på sökord som har använts i sökmotorer redovisas i tabell 2. 
 
Tabell 2. Exempel på sökord som har använts i sökmotorer 

ignition cigarette 

flammability textile 

duvet cover  bedding 

combustibility cotton 

phosphate detergent 

containing fibre 

flame laundry 

 
Samtliga sökord i tabell 2 har kombinerats med varandra och and, or, not. I vissa 
fall har asterixen* använts för att få mer omfattande sökträffar. Resultatet av denna 
litteraturstudie presenteras i avsnitt 2, Litteraturgenomgång. 



 12 

3.2  URVAL  AV  PRODUKTER  
För att kunna kartlägga huruvida det finns ett mönster för hur produkterna 
godkänns och underkänns granskades IoS testrapporter från 2017. Produkter som 
emellanåt gett icke-godkänt resultat i tre olika testlaboratorium under 2017 valdes 
ut till detta projekt. Efter insamling av produktinformation för dessa produkter 
valdes två lakan ut som referensmaterial, med liknande konstruktion och 
komposition.  

3.3  MATERIAL    
Nedan presenteras allt material som användes vid utförandet av tester. Lakan och 
påslakansset inhandlades från IKEA Kållered, en översikt av de sex produkterna 
finns presenterat i tabell 3 och tabell 4. Övrigt material har tillhandahållits av 
Högskolan i Borås och RISE, se tabell 5 för materialspecifikation. 
 
Tabell 3. Specifikation för utvalda påslakan 

Påslakan Material 
Trådtäthet 
trådar/tum2 Garnnummer Gsm Tryckfärg 

Efter- 
behandling 

1 
Småstarr 

100% 
bomull 144 Ne 30x30 118 Pigment Sanforisering 

2 
Flöng 

100% 
bomull 104 Ne 24x24 106 Pigment Sanforisering 

3 
Vattenmynta 

100% 
bomull 104 Ne 24x24 106 Pigment Sanforisering 

4 
Rostvin 

100% 
bomull 104 Ne 24x24 106 Pigment Sanforisering 

 
Tabell 4. Specifikation för referensmaterial i form av underlakan 

Underlakan Material 
Trådtäthet 
trådar/tum2 Garnnummer Gsm Tryckfärg 

Efter- 
behandling 

1 
Dvala (rosa) 

100% 
bomull 152 Ne 30x30 124 Pigment Sanforisering 

2 
Dvala 

(ljusblå) 
100 % 
bomull 152 Ne 30x30 124 Pigment Sanforisering 
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Tabell 5. Övrigt material  

Material Övrig info 

Testrigg Nr 700345 

Testsubstrat Mineralullväv nonwoven 20 mm 
tjock 

Cigaretter 96 st NIST SRM 1196 

Våg Denver Instrument PK-1201 

Tumstock Hultafors 

Tidtagarur Fastime Stop 0 

Sax - 

Tvättmaskin FOM 71 MP 

Torktumlare Electrolux Wascator TT200 

Dragskåp Enligt SS-EN ISO/IEC 
17025:2005  

Tändare - 

Handpump (Används för att underlätta 
antändning av cigaretter) 

3.4  FÖRBEREDANDE  BEHANDLINGAR  
Enligt ISO 12952-1:2010 skulle samtliga testkroppas tvättas och torktumlas enligt 
SS-EN ISO 6330:2012 förföranden för hushållstvätt och torkning vid provning av 
textilier samt konditioneras i 72 timmar. Övrigt material som konditionerades var 
ett testsubstrat och 112 standardiserade cigaretter.  För fullständig specifikation av 
tvättmedel se bilaga I. 

3.4.1  TVÄTTMEDELS  PÅVERKAN  
Åtta påslakan tvättades enligt ISO 6330:2012 på Textilhögskolan i Borås. En 
standardiserad tvättmaskin av typ A användes. Testmaterialet och tvättmedlet 
vägdes på en våg av modell Denver Instrument PK-1201. Den totala vikten 
testmaterial översteg 2100 gram, vilket var godkänt enligt standard. Tvätten 
utfördes enligt specifikation i tabell 6. 
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Tabell 6. Specifikation för tvätt 

Parti A - Tvättmedel Fosfatfri B - Tvättmedel Fosfat 

Produkter Småstarr 
Flöng 
Vattenmynta  
Rostvin 

Småstarr 
Flöng 
Vattenmynta  
Rostvin 

Skötselråd  
 

Maskintvätt, max 60°C. 
Tål torktumling vid normal 
temperatur (max 80°C). 

Maskintvätt, max 60°C. 
Tål torktumling vid normal 
temperatur (max 80°C). 

Total vikt 
testmaterial 
före tvätt 

2783 gram (> 2,1g) 2783 gram (> 2,1g) 

Tvättmaskin FOM 71 MP FOM 71 MP 

Tvättprogram 2A- Normal 60°C 2A- Normal 60°C 

Tvättmedel  James Heal. 706-652 ECE  
Fosfatfritt 

James Heal. 706-650 ECE 
Fosfatinnehållande 

Mängd 
tvättmedel 

20 ± 1 g 20 ± 1 g 

Antal tvättar 5 st 5 st 

Torktumling Normal 0-6 kg. 70°C, 25 min Normal 0-6 kg. 70°C, 25 
min 

Torktumlare  Electrolux Wascator TT200 Electrolux Wascator TT200 

 

3.4.2  APPLICERBARHET  AV  STANDARD  
Tvätten utfördes med samma material och tvättutförande som för parti A i avsnitt 
3.4.1, se tabell 6. I detta tvättutförandet tvättades även referensmaterialet, se 
specifikation tabell 7.  
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Tabell 7. Specifikation för tvätt 

Parti A - Tvättmedel Fosfatfri 

Produkter Småstarr 
Flöng 
Vattenmynta  
Rostvin 
Dvala rosa 
Dvala ljusblå 

Skötselråd  Maskintvätt, max 60°C. 
Tål torktumling vid normal temperatur 
(max 80°C). 

Total vikt testmaterial 
före tvätt 

2783 gram (> 2,1g) 

Tvättmaskin FOM 71 MP 

Tvättprogram 2A- Normal 60°C 

Tvättmedel  James Heal. 706-652 ECE Formulation 
Fosfatfritt 

Mängd tvättmedel 20 ± 1 gram 

Antal tvättar 5 st 

Torktumling Normal 0-6 kg. 70°C, 25 min 

Torktumlare  Electrolux Wascator TT200 

 

3.5  ANTÄNDLIGHETSMETOD  
Då standarden ISO 12952-1: 2010 är anpassad för antändlighetstest av flera olika 
sorters bäddtextilier  presenteras olika tillvägagångssätt för varje specifik produkt. 
Standarden är anpassad för påslakan med täcke, det vill säga ofyllda påslakan. I 
denna studie används utförandet för test av underlakan då konstruktionen av 
påslakan är väldigt lik.  
 
Testet utfördes i dragskåp och testutrustningen som användes var en testrigg med 
testsubstrat av en 20 mm tjock mineralullväv i nonvoven. Miljön i laboratoriet 
kontrollerades och godkändes enligt ISO 12952-1:2010 då temperaturen var 10-
30°C och luftfuktigheten 15-80%. Fyra standardiserade cigaretter, Nist SRM 1196, 
tändes en åt gången och luft pumpades in i cigaretten med en mindre handpump 
tills minst 5 mm glöd bildats. Två tända cigaretter placerades sedan under det 
översta lagret, en horisontellt och en vertikalt. Cigaretterna placerades minst 10 cm 
ifrån varandra och 10 cm från tygets kanter. Det översta lagret veks ner och ett 
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tidtagarur per cigarett startade. Ytterligare två cigaretter placerades likadant på det 
översta tyglagret och tidtagning startades, se figur 2.  

Figur 2. Placering av cigaretter på tyg och testsubstrat- inspirerad av ISO (2010) 
 
Testen bedömdes utifrån givna kriterier, dessa visas i tabell 8. 
 
Tabell 8. Kriterier för bedömning av antändlighetstest enligt SS-EN ISO 12952-
1:2010 

Observationer efter provningen- “Smouldering and flaming criteria” Ja/Nej 

Placering Övre lager 
Horisontell 
cigarett 

Övre lager 

Vertikal 
cigarett 

Mellan övre och 
mittenlagret  
Horisontell 
cigarett 

Mellan övre och 
mittenlagret  
Vertikal cigarett 

Riskabel 
intensifierande 
förbränning 

    

Provkropp 
kondumerad av 
glödbrand inom 
1 h från det att 
tändkällan 
applicerats 

    

Glöd, rök, värme 
längre än 1 h 

    

Bevis för 
glödbrand vid 
slutavsyning 

    

Förekomst av 
flammor 

    

1: Cigarett placerad på det 
översta lagret 
2: Testsubstrat 
3: Cigarett placerad mellan 
översta och mittersta lagret. 
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3.5.1  TVÄTTMEDELS  PÅVERKAN  
Nedan presenteras undersökningen om huruvida tvättmedel påverkar 
antändligheten. Enligt avsnitt 2.3 kan fosfater ha en påverkan på flamhärdigheten. 
Därför förbereddes åtta påslakan, fyra stycken per parti enligt avsnitt 3.4.1.  
 
De åtta påslakanen klipptes till åtta testkroppar i storleken 450±10 mm 1350±10 
mm, fyra stycken av respektive tvättmedel, A och B. Påslakanet veks tre gånger på 
längden så att testkroppen fick en total storlek på 45 x 45 cm som sedan placerades 
på testsubratet och testriggen i dragskåpet, se figur 2 och figur 3. Testet utfördes 
enligt antändningstestmetoden som har beskrivits i avsnitt 3.5. 
 

 
 
Figur 3. Pågående antändlighetstest 

3.5.2  APPLICERBARHET  AV  STANDARD  
Det utfördes totalt 24 antändlighetstester efter förberedande behandlingar.  
För att likna testmetoden för underlakan gjordes åtta antändlighetstester på åtta 
enkla påslakan, det vill säga ett lager av påslakan. Dessa följdes av åtta 
antändlighetstester som utfördes på underlakan och åtta tester som utfördes på 
påslakan (dubbelt tyg). 
 
Testkropparna klipptes till 450 x 1350 mm och veks tre gånger på längden till  450 
x 450 mm.Testet utfördes enligt antändningstestmetoden som har beskrivits i 
avsnitt 3.5. 
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3.6  ANALYS  AV  TIDIGARE  UTFÖRDA  
TESTER  
Statistik i form av produktspecifikationer och testrapporter på utförda test från flera 
testlaboratorium insamlades från interna system som tillhör IoS. Dessa granskades 
och sammanställdes i Excel. Sammanlagt analyserades 150 st testrapporter från år 
2017 på både underlakan och påslakan.  
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4.  RESULTAT  
I detta avsnitt presenteras de resultat som erhållits av litteratursökning, utförda 
tester och analys av tidigare utförda tester på IoS.  För fullständiga testprotokoll, se 
bilaga II. 

4.1  TVÄTTMEDELS  PÅVERKAN    
Följande avsnitt visar testresultatet vid test av tvättmedels påverkan efter utförande 
enligt ISO 12952-1:2010. 

4.1.1  ANTÄNDNINGSRESULTAT  
Resultatet av tvättmedels påverkan visade att alla fyra testkroppar som tvättades 
med tvättmedel A efter standardmetodens rekommendation godkändes, se exempel 
på godkänt test för figur 4a. De resterande testkropparna som tvättades med ett 
fosfatinnehållande tvättmedel, tvättmedel B, visade ett misslyckat testresultat av 
fyra. Testkropp 3B klarade inte antändlighetstestet då tyget fattade glöd och glödde 
efter 60 minuter se kriterier i tabell 8 och se figur 4b för underkänt test.  

Sammanställning av resultat finns nedan, se tabell 9. 

Tabell 9. Antändlighetsresultat av påslakan 1-4 bedömt utifrån kriterier i tabell 7. 

Påslakan Tvättmedel Tvättmedel 

1 
Småstarr 

           A B 

2 
Flöng 

A B 

  3 
 Vattenmynta  

A B 

4 
 Rostvin  

A B 

Resultat: 100 % Godkänt 75 % Godkänt 
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a)      b) 
Figur 4.a) Godkänt test b) Underkänt test 

4.1.2  CIGARETTANALYS  
Tabell 10 visar medelvärden och standardavvikelser för tiden tills självsläckt 
cigarett för respektive tvättmedel. En jämförelse av värden mellan tvättmedel A 
och tvättmedel B visar att det är en marginell skillnad av medelvärde och spridning 
i tid. Detta tyder på att tvättmedlet i tyget inte påverkar cigarettens förmåga att 
glöda.  

Tabell 10. Sammanställning av medelvärden och standardavvikelser för tid(min) 
för självsläckt cigarett vid antändningstest med förändring av tvättmedel. 

Parameter Medelvärde (min) Standardavvikelse 

Tvättmedel A 18,64 3,01 

Tvättmedel B 18,61 3,52 
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4.2  APPLICERBARHET  AV  STANDARD  
Följande avsnitt visar testresultatet vid test av applicerbarheten av standarden efter 
utförande enligt ISO 12952-1:2010. 

4.2.1  ANTÄNDNINGSRESULTAT    
Enligt tabell 12 och 13 blev samtliga 16 tester på påslakan som tvättats med 
tvättmedel A godkända. Testresultaten visade därmed ingen skillnad i testresultatet 
mellan test med dubbel och singel-lagers påslakan. 
 
Tabell 11. Resultat efter antändningstest av 8 dubbla påslakan 

Påslakan Tvättmedel Utförande Replikat Resultat 

1 
Småstarr 

 
A 

 
Dubbelt 

1 Godkänt 

2 Godkänt 

 2 
Flöng 

 
A 

          
Dubbelt 

1 Godkänt 

2 Godkänt 

3  
Vattenmynta 

 
A 

 
Dubbelt 

1 Godkänt 

2 Godkänt 

 4 
Rostvin 

 
A 

            
Dubbelt 

1 Godkänt 

2 Godkänt 

 
Resultat:  

 
Tvättmedel 

A 

 
Dubbelt 

 
8 

 
100% 

Godkänt 
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Tabell 12. Resultat efter antändningtest av 8 enkla påslakan 

Påslakan Tvättmedel Utförande Replikat Resultat 

1 
Småstarr 

 
A 

 
Enkelt 

1 Godkänt 

2 Godkänt 

 2 
Flöng 

 
A 

          
Enkelt 

1 Godkänt 

2 Godkänt 

3  
Vattenmynta 

 
A 

           
Enkelt 

1 Godkänt 

2 Godkänt 

 4 
Rostvin 

 
A 

            
Enkelt 

1 Godkänt 

2 Godkänt 

 
Resultat:  

 
Tvättmedel 

A 

 
Enkelt 

 
8 

 
100% 

Godkänt 

 
Tabell 13 visas testresultatet för åtta utförda test på underlakan. Testresultaten visar 
endast godkända resultat vilket i sin tur tydliggör att ingen märkbar skillnad finns 
mellan testresultaten för test på underlakan, singel-lagers påslakan och påslakan. 

Tabell 13. Resultat efter antändningstest av totalt 8 testkroppar lakan 

Lakan  Tvättmedel Replikat 1 Replikat 2 Replikat 3 Replikat 4 

1 
Dvala 
Rosa 

A Godkänt Godkänt Godkänt Godkänt 

2 
Dvala  

Ljusblå 

A Godkänt Godkänt Godkänt Godkänt 

Resultat Tvättmedel A 100% 
Godkänt 

100% 
Godkänt 

100% 
Godkänt 

100% 
Godkänt 
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4.2.2  CIGARETTANALYS  
Tabell 14 visar medelvärden och standardavvikelser för tiden tills självsläckt 
cigarett för respektive utförande. Granskning av värden mellan dubbelt påslakan, 
enkelt påslakan och lakan visar att enkelt påslakan har minst spridning, vilket ges 
av den lägsta standardavvikelsen, av tiderna till släckt cigarett. Resultatet i tabell 
15 visar att enkelt påslakan ger bäst resultat av tid till släckt cigarett, vilket kan 
tyda på att enkelt påslakan är den bäst lämpade testprodukten för testmetoden. 

Tabell 14. Sammanställning av medelvärden och standardavvikelser för tid(min) 
för en självsläckt cigarett vid antändningstest av de olika testprodukterna.  

Testprodukt Medelvärde 
(min) 

Standardavvikelse 

Dubbelt 
påslakan 

19,05 2,95 

Enkelt 
påslakan 

18,18 1,87 

Lakan 18,29 2,62 

4.3  FAKTORER  SOM  KAN  PÅVERKA  
ANTÄNDLIGHETSRESULTATET    
Efter test med tvättmedel A, fosfatfritt tvättmedel, och Tvättmedel B, 
fosfatinnehållande tvättmedel, visade resultatet att förberedande tvätt med 
fosfatinnehållande tvättmedel kan påverka antändningsresultatet på bomullsvävda 
påslakan negativt. I tabell 9 i avsnitt 4.1.1 presenteras att ett test av fyra utförda test 
blev icke-godkänt. Detta resultatet visar även att inga avvikelser bör göras från 
tvättmedel A som är godkänt enligt standard. Enligt avsnitt 2.3.3 är ett mer 
miljövänligt alternativ än tvättmedel innehållande fosfater.  

Andra faktorer som kan påverka antändningsresultatet på textilier undersöktes i 
litteratursökningen. Den ackumulerade informationen visade att fibrers längd och 
tjocklek, trådtätheten i tyg och reaktiv färgning i tyg är faktorer i en textil tygvara 
som kan öka eller sänka brännbarhetsgraden i tyget och därmed påverka 
antändlighetsresultatet. Grundprincipen är att ökad andel syre i tyg ökar 
brännbarheten i tyg vilket ovan nämnda faktorer kan bidra till. Även 
materialkomposition kan påverka antändlighetsresultatet, då fibrer har egna 
självantändningstemperaturer, se avsnitt 2.1.3. Materialkomposition är en 
parameter som går att påverka genom att styra kombinationen av fibrer eller 
andelen fibrer med låg respektive hög självantändningstemperatur i garn- eller 
tygtillverkning.  
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4.4  ANALYS  AV  TIDIGARE  UTFÖRDA  
TESTER  
Tidigare tester som utförts på Ikea test laboratorium under 2017 visade att 10 av 14 
test av påslakan misslyckades, det vill säga 71%. Totalt 4 av de 14 testerna på 
påslakan utfördes på samma produkt, men kom från två olika leverantörer. 
Resultaten för de 4 likadana produkterna visade spridda resultat. Testresultatet för 
två produkter för en leverantör visade båda negativt resultat, medan de resterande 
två produkterna från den andra leverantören visade både positivt och negativt 
resultat. Det undersöktes även testrapporter för test av lakan på IoS 
testlaboratorium. Totalt 2 antändningstester av 14  misslyckades (14%).  

På ikea.se erbjuds idag 51 påslakan och 39 underlakan (Ikea u.å.). Av 51 lakan 
består 68% av bomull och totalt 98% visar godkända testresultat. Vad gäller 
underlakan består 41 % av bomull och samtliga tester är godkända. 
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5.  DISKUSSION  
I detta avsnitt diskuteras studiens två fördjupande delar, felkällor vid 
antändningstest, miljö och övriga faktorer.     

5.1  TVÄTTMEDELS  PÅVERKAN  
Hypotesen om att fosfatinnehållande tvättmedel kunde ge ett bättre 
antändlighetsresultat gav ett tydligt negativt resultat utifrån de fyra tester som 
gjordes. På grund av att endast fyra tester gjordes ifrågasätts resultatets 
trovärdighet. Ett mer trovärdigt resultat hade krävt fler utförda tester på både den 
specifika testkropp som misslyckade testet och fler påslakan som tvättats med 
tvättmedel B. Däremot visade samtliga testprodukter som tvättades med tvättmedel 
A, 20 stycken, positivt testresultat. Totalt 23 av 24 tester visade godkänt resultat 
(95,8%) vilket i sin tur styrker att avvikelser från tvättmedel som anges i 
standarden bör undvikas. Dock krävs ytterligare tester för att säkerställa 
trovärdigheten av testresultaten. Huruvida bytet av tvättmedel är den enda 
orsakande faktorn till det negativa resultatet kan diskuteras då det i denna studie 
blivit känt att flera faktorer kan påverka antändningsresulatet. Det fanns inga kända 
uppgifter om leverantörer till testprodukterna och LOI-värdet före- och efter 
förberedande tvätt av samtliga testprodukter. Dessa faktorer kan ha haft en 
betydande effekt på resultatet. Fosfater, den gemensamma nämnaren för både 
flamskyddsmedlet och tvättmedlet som undersöktes, kan reagera med andra 
kemiska grundämnen vilket skulle kunna påverka LOI-värdet. Vid utförandet av 
testerna tillfördes mer syre till cigaretterna på det mellersta tyglagret genom att det 
översta lagret lyftes upp för att undersöka om någon cigarett hade slocknat. Detta 
tros vara en felkälla som kan ha påverkat testresultatet och den tid det tar för 
cigaretterna att självslockna. 
 

5.2  VATTENHÅRDHET  
Trots att det inte går att bedöma om, eller till vilken grad, fosfater är den parameter 
i det fosfatinnehållande tvättmedlet som påverkar antändlighetsresultat negativt, 
lyfts denna fråga. Fosfater i tvättmedel, och motsvarande miljövänliga alternativ, 
har i uppgift att bidra till sänkt vattenhårdhet, det vill säga minskad halt av kalcium 
och magnesium i vatten. Vidare påverkar mängden kalcium och magnesium i 
vatten en textil ytas mottaglighet för tensider genom att täcka ytan likt en hinna 
över textilien. Det är känt att test utförs på testlaboratorium runtom i världen åt IoS, 
och vattenhårdheten ser högst troligt annorlunda ut i olika länder världen över. 
Eventuellt kan vattenhårdheten vara en parameter som påverkar testresultatet. På 
testlaboriatorium i världen där vattenhårdheten är hög, bör den till viss del bli lägre 
efter förberedande tvätt. Vid test på andra testlaboratorium där vattenhårdheten är 
låg, bör vattenhårdheten bli lägre eller försumbart lägre. En hög vattenhårdhet, som 
innebär ett tjockare skikt av kalcium och magnesium på en tygyta, kan vara en 
parameter som avgör om antändlighetstest blir godkänt eller ej. Det kan påverka 
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resultatet positivt genom att tyget blir motståndskraftigt med hjälp av kalcium och 
magnesium-hinnan och därmed kräva mer för att initiera antändning. Låg 
vattenhårdhet kan leda till ett negativt resultat om kalcium och magnesium höjer 
antändlighetsgraden. Då det tydligt kan finnas en risk för att låg och hög 
vattenhårdhet påverkar resultatet, bör detta undersökas och jämföras med en 
neutral och bestämd vattenhårdhet. 
 

5.3  APPLICERBARHET  AV  STANDARD    
Vidare har det visat sig att utförandet för antändlighetstest av underlakan kan vara 
lämpligt för påslakan. Testmetodens relevans bör stärkas med ytterligare tester. 
Trots både dubbelt och enkelt lager av påslakan gav samma resultat, 
rekommenderas att följa standarden så noggrant som möjligt. Det kan uppstå en 
spridning mellan dubbel och enkel lager om tillräckligt många test utförs. I detta 
test utfördes åtta test på lakan, enkel påslakan och enkel dubbel påslakan. 
 
Det rekommenderade utförandet för test av påslakan är ett enklare alternativ till 
utförandet för test av påslakan med täcke, dock är detta inget lagkrav till skillnad 
från test av påslakan med täcke. Det rekommenderas inte att avvika från standard i 
utförandet eftersom det uppstår större osäkerhet kring resultatet och det blir svårt 
att veta vad osäkerheten grundas i. Inga andra lämpliga metoder hittades för 
antändlighetstest av påslakan utan fyllnad. Dock tros det finnas en anledning till att 
testmetod för test av påslakan utan fyllnad inte finns med i standard. En 
förklarande hypotes är att en testmetod för påslakan är tillräckligt för att göra en 
bedömning om hur antändligt ett påslakan är. Detta anses också vara en relevant 
testmetod på grund av att påslakan används med täcke. 

5.4  ÖVRIGA  FAKTORER  
I analysen av tidigare utförda tester visade fyra likadana påslakan från två olika 
leverantörer spridda resultat. Med andra ord kan det finnas risk för att val av 
leverantör kan ha en betydande påverkan på antändningsresultatet. En förklaring 
till denna studies nästan felfria testresultat skulle kunna vara att materialet som 
anskaffades tillhörde en bra leverans.  

Utöver ovan nämnda faktorer har denna studie visat att hänsyn bör tas till en viss 
slumpfelsfaktor. Denna faktorn tros vara oberoende av övriga faktorer. 
Slumpfaktorn uppstår i test där eld involveras då eld är ett fenomen som ej är 
förutsägbart. 

5.5  MILJÖ  
Det finns en rad miljöaspekter som bör tas i beaktning. Enligt avsnitt 2.2.6 kan 
fiberblandningar innehållande fibrer med lägre brännbarhet erhålla en högre 
självantändningstemperatur totalt sett. Å andra sidan har man varnat för 
blandningar bestående bomull/polyester då blandningen erhåller bomullens 
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brännbarhet men polyesterns smältbarhet vilket kan leda till större skador. 
Majoriteten av påslakanseten som Ikea erbjuder består av 100% bomull. Ett 
alternativ skulle kunna vara att utveckla materialblandningar, som får en högre 
självantändningtemperatur utan att den erhåller för hög smältbarhet, då det sedan 
tidigare är allmänt känt att bomull kräver stora resurser av naturen. Någon vidare 
undersökning om hur alternativa materialblandningar beter sig vid brand har inte 
gjorts. En materialblandning kan minska förbrukningen av resurskrävande material 
men detta bör vägas mot problematiken som uppstår med att materialblandningar 
är svårare att återvinna. 
 
Som tidigare nämnt bör fosfatfritt tvättmedel användas vid standardiserade tvättar 
för att ge så trovärdigt resultat som möjligt. Rimligt är då att även rekommendera 
användaren att bruka denna typ av tvättmedel, både ur ett säkerhets- och 
miljöperspektiv. Det går däremot inte att säkerställa att det var just tvättmedlet som 
var avgörande parameter för glödbildning i materialet, det kan vara en parameter 
som inte har undersökts och identifierats.  

5.6  SÄKERHETSKRAVETS  RELEVANS  
Slutligen ifrågasätts standardens relevans överlag då den syftar till att testa om 
bäddprodukter kan stå emot bäddbrand med en cigarett som antändningskälla. En 
egen tolkning är att det idag är mycket ovanligt i Sverige med rökning inomhus. 
Det är allmänt känt att det var vanligt att röka i hemmet och på arbetsplatsen på 
exempelvis 1970-talet men med åren har detta i princip avvecklats helt. 
Sängrökning anses därför vara ovanligt och därför ifrågasätts det om det verkligen 
är relevant att ställa krav på bäddprodukternas förmåga att antändas av cigaretter. I 
avsnitt 1.1 nämns att antändning av cigarett är en vanlig orsak till brand, att notera 
här är att källan är nästan 20 år gammal. Med detta menat bör man ifrågasätta om 
verkligheten ser ut på detta sätt idag. IoS ser det som ett extra säkerhetskrav på 
produkterna, samtidigt som stor andel av testerna visar inkonsekventa resultat. 
Problemet med detta är att produkter som inte lever upp till säkerhetskravet för test 
enligt ISO 12952-1:2010 förmodligen kasseras vilket bidrar till onödigt slöseri med 
resurser. Även om testerna godkänns förbrukas det en hel del material vid själva 
genomförandet av testet. För varje replikat av test av antändningen går det åt fyra 
cigaretter och 45x135 cm tyg. Då vi lever i en tid där överkonsumtion är ett primärt 
problem bör förbrukning av material begränsas i största möjliga mån. Eftersom det 
ifrågasätts om säkerhetskravet är aktuellt överhuvudtaget kan även detta ses som 
onödig resursförbrukning. Att tillägga är att denna reflektion är av egen uppfattning 
och gäller den svenska marknaden. Möjligt är att det är svårt för IoS att ta denna 
reflektion i beaktning då det är ett globalt företag och rökning förekommer i olika 
stor utsträckning runt om i världen.  
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6.  SLUTSATS  
1. Är det relevant att tillämpa testet för underlakan enligt ISO 12952-1:2010 och 
använda detta för påslakan utan fyllnad? 
Antändlighetsmetoden för lakan enligt ISO 12952-1:2010 visar i denna studie 
godkänt resultat för både lakan och påslakan, oberoende av enlagers eller dubbelt 
lager av påslakan. Detta resultat ligger till grund för att den anpassade 
antändlighetsmetoden för lakan även kan vara en lämplig metod för test av 
påslakan. För att likna metoden så mycket som möjligt bör enlagers påslakan att 
testas med denna metod. Däremot finns i standarden en metod för påslakan med 
täcke som rekommenderas i första hand för alla test av påslakan. Trots att metoden 
för lakan kan vara lämplig för test av påslakan, finns inget belägg för om den 
alternativa testmetoden för påslakan är bättre lämpad än den som anges för fyllda 
påslakan i standarden. 

2. Vilka faktorer påverkar spridningen i utfall mellan replikat vid test i enlighet 
med SS-EN ISO 12952-1:2010 där täcket avlägsnats? 
Studien visar att det finns faktorer som kan påverka spridningen av utfallen mellan 
replikaten, men dessa är svåra att identifiera för varje enskilt fall. Det går alltså inte 
efter utförd datainsamling och tester i denna studie att peka på en enskild parameter 
som ger spridda resultat. Det finns inte heller ett tydligt mönster i den information 
som funnits att tillgå från tidigare utförda tester. Däremot lyfts framförallt i 
litteratursökningen en rad faktorer som kan påverka resultatet av 
antändningstesterna. Tvättmedel är en känslig parameter vid förberedande 
behandling av testprodukter inför test enligt SS-EN ISO 12952-1:2010. 
Användning av avvikande tvättmedel bör undvikas vid antändlighetstest enligt SS- 
EN ISO 12952-1:2010 av bomullspåslakan då det kan påverka 
antändlighetsresultatet med en sannolikhet på ett icke-godkänt test av fyra utförda, 
det vill säga 25 %.   
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7.  FÖRSLAG  TILL  FORTSATT  
ARBETE  
I framtida arbeten kan det vara intressant att göra mätningar av LOI före och efter 
tvätt, för att undersöka om, och isåfall i vilken utsträckning, fosfaterna i tvättmedlet 
påverkar materialets antändningsförmåga. Som nämnt tidigare kan det i nuläget 
inte styrkas att tvättmedlet innehållande fosfater påverkade antändningsresultatet.  
 
Om utförandet av tester av antändningen anses vara relevant bör fler tester enligt 
ISO 12952-1:2010 utföras för att erhålla mer data som kan analyseras för eventuellt 
hitta de avgörande faktorerna för misslyckade tester. Vidare finns idag inget 
specifikt utförande för test av påslakan utan fyllnad enligt ISO 12952-1:2010, en 
utveckling av standarden anses i detta fall vara väsentlig.  
 
Eftersom det har visat sig att det finns en risk att vattenhårdheten kan påverka 
resultatet bör denna parameter rapporteras i testrapporter. Ikea finns globalt och 
man utför sina antändlighetstester i olika länder. Vattenhårdheten skiljer sig 
beroende på var i världen testerna utförs. Det finns angivet vilken vattenhårdhet 
som är godkänd enligt standard men om dokumentation av den exakta 
vattenhårdheten vid test genomförs blir det möjligt att spåra och identifiera om 
detta kan vara en avgörande faktor för spridda testresultat. 
 
Mer efterforskning borde göras för att undersöka om det går att framställa ett icke 
antändbart material utan att jämka bäddtextiliernas komfort, för att möjliggöra 
mindre konsumtion av bomull samt erhålla konsekventa resultat vid test av 
antändlighet.   
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BILAGOR  

BILAGA  I-  INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
TVÄTTMEDEL  

TVÄTTMEDEL A- 706-652 ECE Formulation Non Phosphate Reference 
Detergent (A) No optical brightener- Reference detergent 3 
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TVÄTTMEDEL B- 706-650 ECE Formulation Phosphate reference detergent (B) 
No optical brightening 
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BILAGA  II-  TESTPROTOKOLL  
Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1:2010 Påslakan 1A/1.1 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazard of the item in use 

Datum för test 2018-04-26 

Produkt Småstarr (Påslakan 1.A/1.1) 

Tvättutförande Tvätt enligt ISO 6330- Tvättmedel A-James Heal. 
706-652 ECE Formulation Non Phosphate Reference 
Detergent (A)  

Konditionering Temperatur 23±2°C 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + testsubrat 20 mm tjock 

Övrigt material Tidtagarur, tumstock,4 st cigaretter NIST SRM 1196  

Klimat labb Temperatur 21,9°C Luftfuktighet 30,3% 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 16:31 16:44 21:45 23:00 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning 

NI NI NI NI 

Provkropp konsumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h  NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor  NI NI NI NI 

Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1. 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1:2010 - Påslakan 2A/2.1 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazard of the item in use 

Datum för test 2018-04-26 

Produkt Flöng (Påslakan 2.A/2.1) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330- Tvättmedel A - James 
Heal. 706-652 ECE Formulation Non Phosphate 
Reference Detergent (A)  

Konditionering Temperatur 23±2°C 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + testsubrat 20 mm tjock 

Övrigt material Tidtagarur, tumstock, 4 st cigaretter NIST SRM 1196  

Klimat labb Temperatur 21,9 °C Luftfuktighet 30,3% 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 14:48 16:47 21:43 21:05 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning 

NI NI NI NI 

Provkropp konsumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning  

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor  NI NI NI NI 

Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1. 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1: 2010- Påslakan 3A/3.1 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazard of the item in use 

Datum för test 2018-04-26 

Produkt Vattenmynta (Påslakan 3.A/3.1) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 Tvättmedel A - James 
Heal. 706-652 ECE Formulation Non Phosphate 
Reference Detergent (A)  

Konditionering Temperatur 23±2°C 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + testsubrat 20 mm tjock 

Övrigt material Tidtagarur, tumstock, 4 st cigaretter NIST SRM 1196  

Klimat labb Temperatur 22,2°C Luftfuktighet 32.8 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 18:40 15:30 23:12 21:43 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning  

NI NI NI NI 

Provkropp konsumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats  

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h  NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor NI NI NI NI 

Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1. 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1:2010- Påslakan 4A/4.1 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazard of the item in use 

Datum för test 2018-04-26 

Produkt Rostvin (Påslakan 4.A/4.1) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 Tvättmedel A - James 
Heal. 706-652 ECE Formulation Non Phosphate 
Reference Detergent (A)  

Konditionering Temperatur 23±2°C 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + testsubtrat 20 mm tjockt 

Övrigt material Leveranskontrollerat tidtagarur 
Tumstock från Hultafors 
4 st standardiserade cigaretter - NIST SRM 1196  

Klimat labb 
 

Temperatur 22,2°C  
Luftfuktighet 30,1 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 15:24 15:45 18:48 20:26 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning 

NI NI NI NI 

Provkropp konsumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h  NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor NI NI NI NI 

Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1. 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1:2010 - Påslakan 1B 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazard of the item in use 

Datum för test 2018-04-26 

Produkt Småstarr (Påslakan 1.B) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 
Tvättmedel B- James Heal. 706-650 ECE 
Formulation Phosphate reference detergent (B) 

Konditionering Temperatur 23±2°C 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + testsubrat 20 mm tjock 

Övrigt material Tidtagarur,tumstock,4 st cigaretter NIST SRM 1196  

Klimat labb Temperatur 22,2°C Luftfuktighet 32.8 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 17:20 16:47 22:57 21:33 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning  

NI NI NI NI 

Provkropp konsumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats  

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h  NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor NI NI NI NI 

Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1. 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1:2010 - Påslakan 2B 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazard of the item in use 

Datum för test 2018-04-26 

Produkt Flöng (Påslakan 2.B) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 
Tvättmedel B- James Heal. 706-650 ECE 
Formulation Phosphate reference detergent (B) 

Konditionering Temperatur 23±2°C 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + testsubrat 20 mm tjock 

Övrigt material Tidtagarur,ttumstock4 st cigaretter - NIST SRM 1196  

Klimat labb 
 

Temperatur 22,2°C  
Luftfuktighet 32.8 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 14:59 14:00 20:11 19:39 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning (5.1 a) 

NI NI NI NI 

Provkropp konsumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats  

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning  

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor NI NI NI NI 

 
Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1. 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1:1 - Påslakan 3B 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazard of the item in use 

Datum för test 2018-04-26 

Produkt Vattenmynta (Påslakan 3.B) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 
Tvättmedel B- James Heal. 706-650 ECE 
Formulation Phosphate reference detergent (B) 

Konditionering Temperatur 23±2°C , 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345- Testsubtrat 20 mm tjockt 

Övrigt material Leveranskontrollerat tidtagarur 
Tumstock från Hultafors 
4 st standardiserade cigaretter - NIST SRM 1196  

Klimat labb Temperatur 22,2°C Luftfuktighet 32.8 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 19:25 16:11 22:22 25:00 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - >60:00 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning  

NI NI NI NI 

Provkropp konSumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h  NI NI NI SI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning  

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor  NI NI NI NI 

Icke godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1. 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1:2010 - Påslakan 4B 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazard of the item in use 

Datum för test 2018-04-26 

Produkt Rostvin (Påslakan 4.B) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 
Tvättmedel B- James Heal. 706-650 ECE 
Formulation Phosphate reference detergent (B) 

Konditionering Temperatur 23±2°C  
Konditionering 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + Testsubtrat 20 mm tjockt 

Övrigt material Tidtagarur,tumstock4 st cigaretter - NIST SRM 1196  

Klimat labb Temperatur 22,2°C Luftfuktighet 30,1 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 13:51 14:30 20:35 21:37 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning 

NI NI NI NI 

Provkropp kondumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor NI NI NI NI 

 

Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1. 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1: 2010 - Påslakan 1.2 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazard of the item in use 

Datum för test 2018-05-07 (Dag 2) 

Produkt Småstarr 803.377.48 (Påslakan 1.2) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 
Tvättmedel A - James Heal. 706-652 ECE 
Formulation Non Phosphate Reference Detergent (A) 

Konditionering Temperatur 23±2°C 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + Testsubtrat 20 mm tjockt 

Övrigt material Tidtagarur, tumstock, 4 st cigaretter NIST SRM 1196  

Klimat labb Temperatur 22,2°C Luftfuktighet 30,1 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 16:24 15:47 22:35 21:54 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning  

NI NI NI NI 

Provkropp kondumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor NI NI NI NI 

Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1. 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1:2010 - Påslakan 2.2 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazard of the item in use 

Datum för test 2018-04-26 

Produkt Flöng (Påslakan 2.2) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 
Tvättmedel A - James Heal. 706-652 ECE 
Formulation Non Phosphate Reference Detergent (A) 

Konditionering Temperatur 23±2°C  
Konditionering 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + Testsubtrat 20 mm tjockt 

Övrigt material Tidtagarur, tumstock, 4 st cigaretter NIST SRM 1196  

Klimat labb Temperatur 22,2°C Luftfuktighet 32.8 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 17:36 19:04 24:19 22:04 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning 

NI NI NI NI 

Provkropp kondumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor  NI NI NI NI 

 

Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1. 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1:2010 - Påslakan 3.2 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazard of the item in use 

Datum för test 2018-05-07 (Dag 2) 

Produkt Vattenmynta (Påslakan 3.2) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 
Tvättmedel A - James Heal. 706-652 ECE 
Formulation Non Phosphate Reference Detergent (A) 

Konditionering Temperatur 23±2°C 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + Testsubtrat 20 mm tjockt 

Övrigt material Tidtagarur, tumstock,.4 st cigaretter NIST SRM 1196  

Klimat labb Temperatur 22,2°C Luftfuktighet 30,1 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 16:37 16:11 24:28 20:22 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning  

NI NI NI NI 

Provkropp kondumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor NI NI NI NI 

 

Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1:2010 - dubbel påslakan 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazard of the item in use 

Datum för test 2018-05-07 (Dag 2) 

Produkt Rostvin (Påslakan 4.2) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 
Tvättmedel A - James Heal. 706-652 ECE 
Formulation Non Phosphate Reference Detergent (A) 

Konditionering Temperatur 23±2°C 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + Testsubtrat 20 mm tjockt 

Övrigt material Tidtagarur, tumstock4 st cigaretter NIST SRM 1196  

Klimat labb Temperatur 22,2°C Luftfuktighet 30,1 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 18:00 17:01 21:03 20:17 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning  

NI NI NI NI 

Provkropp kondumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor NI NI NI NI 

 
Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1:2010 - enkel påslakan 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazard of the item in use 

Datum för test 2018-05-07 (Dag 2) 

Produkt Småstarr (Enkel påslakan 1.1) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 
Tvättmedel A - James Heal. 706-652 ECE 
Formulation Non Phosphate Reference Detergent (A) 

Konditionering Temperatur 23±2°C 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + Testsubtrat 20 mm tjockt 

Övrigt material Tidtagarur,t umstock, 4 st cigaretter NIST SRM 1196  

Klimat labb Temperatur 22,2°C Luftfuktighet 30,1 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 16:57 17:29 19:07 19:12 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning  

NI NI NI NI 

Provkropp kondumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor NI NI NI NI 

 
Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1:2010 - enkel påslakan 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazad of the item in use 

Datum för test 2018-05-07 (Dag 2) 

Produkt Flöng (Enkel påslakan 2.1) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 
Tvättmedel A - James Heal. 706-652 ECE 
Formulation Non Phosphate Reference Detergent (A) 

Konditionering Temperatur 23±2°C 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + Testsubtrat 20 mm tjockt 

Övrigt material Tidtagarur, tumstock, 4 st cigaretter NIST SRM 1196  

Klimat labb Temperatur 22,2°C Luftfuktighet 30,1 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 16:45 17:02 19:24 19:36 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning  

NI NI NI NI 

Provkropp kondumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor NI NI NI NI 

 

Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1:2010 - enkel påslakan 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazad of the item in use 

Datum för test 2018-05-07 (Dag 2) 

Produkt Vattenmynta (Enkel påslakan 3.1) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 
Tvättmedel A - James Heal. 706-652 ECE 
Formulation Non Phosphate Reference Detergent (A) 

Konditionering Temperatur 23±2°C 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + Testsubtrat 20 mm tjockt 

Övrigt material Tidtagarur,tumstock,4 st cigaretter - NIST SRM 1196  

Klimat labb Temperatur 22,2°C Luftfuktighet 30,1 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 16:22 16:17 17:08 17:41 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning  

NI NI NI NI 

Provkropp kondumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor NI NI NI NI 

 

Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1:2010- enkel påslakan 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazad of the item in use 

Datum för test 2018-05-07 (Dag 2) 

Produkt Rostvin (Enkel påslakan 4.1) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 
Tvättmedel A - James Heal. 706-652 ECE 
Formulation Non Phosphate Reference Detergent (A) 

Konditionering Temperatur 23±2°C 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + Testsubtrat 20 mm tjockt 

Övrigt material Tidtagarur, tumstock, 4 st cigaretter NIST SRM 1196  

Klimat labb Temperatur 22,2°C Luftfuktighet 30,1 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 18:00 17:01 22:35 21:54 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning  

NI NI NI NI 

Provkropp kondumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor NI NI NI NI 

 

Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1: 2010- enkel påslakan 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazad of the item in use 

Datum för test 2018-05-08 (Dag 3) 

Produkt Småstarr (Enkel påslakan 1.2) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 
Tvättmedel A- James Heal. 706-652 ECE 
Formulation Non Phosphate Reference Detergent (A) 

Konditionering Temperatur 23±2°C 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + Testsubtrat 20 mm tjockt 

Övrigt material Tidtagarur, tumstock, 4 st cigaretter NIST SRM 1196 

Klimat labb Temperatur 22,2°C Luftfuktighet 30,1 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 16:46 17:33 19:02 19:21 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning  

NI NI NI NI 

Provkropp kondumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor NI NI NI NI 

 

Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1:2010 - enkel påslakan 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazad of the item in use 

Datum för test 2018-05-08 (Dag 3) 

Produkt Flöng (Enkel påslakan 2.2) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 
Tvättmedel A - James Heal. 706-652 ECE 
Formulation Non Phosphate Reference Detergent (A) 

Konditionering Temperatur 23±2°C  
Konditionering 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + Testsubtrat 20 mm tjockt 

Övrigt material Tidtagarur, tumstock, 4 st cigaretter NIST SRM 1196 

Klimat labb Temperatur 22,2°C Luftfuktighet 30,1 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 17:02 17:03 20:36 20:45 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning  

NI NI NI NI 

Provkropp kondumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor NI NI NI NI 

 

Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1:2010 - enkel påslakan 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazad of the item in use 

Datum för test 2018-05-08 (Dag 3) 

Produkt Vattenmynta  (Enkel påslakan 3.2 ) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 
Tvättmedel A - James Heal. 706-652 ECE 
Formulation Non Phosphate Reference Detergent (A) 

Konditionering Temperatur 23±2°C  
Konditionering 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + Testsubtrat 20 mm tjockt 

Övrigt material Tidtagarur, tumstock, 4 st cigaretter NIST SRM 1196 

Klimat labb 
 

Temperatur 22,2°C  
Luftfuktighet 30,1 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 15:44 14:59 19:03 19:22 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning  

NI NI NI NI 

Provkropp kondumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor NI NI NI NI 

 

Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1:2010 - enkel påslakan 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazad of the item in use 

Datum för test 2018-05-08 (Dag 3) 

Produkt Rostvin (Enkel påslakan 4.2) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 
Tvättmedel A - James Heal. 706-652 ECE 
Formulation Non Phosphate Reference Detergent (A) 

Konditionering Temperatur 23±2°C  
Konditionering 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + testsubrat 20 mm tjock 

Övrigt material Tidtagarur, tumstock, 4 st cigaretter NIST SRM 1196 

Klimat labb 
 

Temperatur 22,2°C  
Luftfuktighet 30,1 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 17:31 17:48 20:57 21:30 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning  

NI NI NI NI 

Provkropp kondumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor NI NI NI NI 

 

Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1. 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1:2010 - Lakan 1.1 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazad of the item in use 

Datum för test 2018-05-08 (Dag 3) 

Produkt Dvala (Rosa) (Enkel lakan 1.1) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 
Tvättmedel A - James Heal. 706-652 ECE 
Formulation Non Phosphate Reference Detergent (A) 

Konditionering Temperatur 23±2°C  
Konditionering 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + testsubrat 20 mm tjock 

Övrigt material Tidtagarur, tumstock, 4 st cigaretter NIST SRM 1196 

Klimat labb 
 

Temperatur 22,2°C  
Luftfuktighet 30,1 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 17:49 17:53 20:54 21:03 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning  

NI NI NI NI 

Provkropp kondumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor NI NI NI NI 

 

Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1. 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1:2010- Lakan 1.2 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazad of the item in use 

Datum för test 2018-05-08 (Dag 3) 

Produkt Dvala Rosa (Enkel lakan 1.2) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 
Tvättmedel A - James Heal. 706-652 ECE 
Formulation Non Phosphate Reference Detergent (A) 

Konditionering Temperatur 23±2°C  
Konditionering 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + testsubrat 20 mm tjock 

Övrigt material Tidtagarur, tumstock, 4 st cigaretter NIST SRM 1196 

Klimat labb 
 

Temperatur 22,2°C  
Luftfuktighet 30,1 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 16:21 16:24 20:01 20:49 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning  

NI NI NI NI 

Provkropp kondumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor NI NI NI NI 

 

Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1. 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1:2010 - Lakan 1.3 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazad of the item in use 

Datum för test 2018-05-08 (Dag 3) 

Produkt Dvala Rosa (Enkel lakan 1.3) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 
Tvättmedel A - James Heal. 706-652 ECE 
Formulation Non Phosphate Reference Detergent (A) 

Konditionering Temperatur 23±2°C  
Konditionering 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + testsubrat 20 mm tjock 

Övrigt material Tidtagarur, tumstock, 4 st cigaretter NIST SRM 1196 

Klimat labb 
 

Temperatur 22,2°C  
Luftfuktighet 30,1 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 17:25 16:59 20:23 21:05 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning  

NI NI NI NI 

Provkropp kondumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor NI NI NI NI 

 

Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1. 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1:2010 - Lakan 1.4 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazad of the item in use 

Datum för test 2018-05-08 (Dag 3) 

Produkt Dvala Rosa (Enkel lakan 1.4) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 
Tvättmedel A - James Heal. 706-652 ECE 
Formulation Non Phosphate Reference Detergent (A) 

Konditionering Temperatur 23±2°C  
Konditionering 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + testsubrat 20 mm tjock 

Övrigt material Tidtagarur, tumstock, 4 st cigaretter NIST SRM 1196 

Klimat labb 
 

Temperatur 22,2°C  
Luftfuktighet 30,1 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 15:55 16:44 21:33 22:02 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning  

NI NI NI NI 

Provkropp kondumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor NI NI NI NI 

 
Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1. 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1: 2010- Lakan 2.1 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazad of the item in use 

Datum för test 2018-05-08 (Dag 3) 

Produkt Dvala ljusblå (Enkel lakan 2.1) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 
Tvättmedel A - James Heal. 706-652 ECE 
Formulation Non Phosphate Reference Detergent (A) 

Konditionering Temperatur 23±2°C  
Konditionering 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + testsubrat 20 mm tjock 

Övrigt material Tidtagarur, tumstock, 4 st cigaretter NIST SRM 1196 

Klimat labb 
 

Temperatur 22,2°C  
Luftfuktighet 30,1 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 17:49 18:13 22:45 22:57 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning  

NI NI NI NI 

Provkropp kondumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor NI NI NI NI 

 

Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1. 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1:2010 - Lakan 2.2 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazad of the item in use 

Datum för test 2018-05-08 (Dag 3) 

Produkt Dvala ljusblå (Enkel lakan 2.2) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 
Tvättmedel A - James Heal. 706-652 ECE 
Formulation Non Phosphate Reference Detergent (A) 

Konditionering Temperatur 23±2°C  
Konditionering 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + testsubrat 20 mm tjock 

Övrigt material Tidtagarur, tumstock, 4 st cigaretter NIST SRM 1196 

Klimat labb 
 

Temperatur 22,2°C  
Luftfuktighet 30,1 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 16:00 15:28 19:27 19:07 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning  

NI NI NI NI 

Provkropp kondumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor NI NI NI NI 

 

Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1. 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1:2010 - Lakan 2.3 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazad of the item in use 

Datum för test 2018-05-08 (Dag 3) 

Produkt Dvala ljusblå (Enkel lakan 2.3) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 
Tvättmedel A - James Heal. 706-652 ECE 
Formulation Non Phosphate Reference Detergent (A) 

Konditionering Temperatur 23±2°C  
Konditionering 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + testsubrat 20 mm tjock 

Övrigt material Tidtagarur, tumstock, 4 st cigaretter NIST SRM 1196 

Klimat labb 
 

Temperatur 22,2°C  
Luftfuktighet 30,1 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 16:08 16:48 19:22 19:56 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning  

NI NI NI NI 

Provkropp kondumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor NI NI NI NI 

 

Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1. 
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Testprotokoll enligt SS-EN ISO 12952-1:2010 - Lakan 2.4 
The following test results relate only to the ignitability of the tested bedding item 
under the particular test conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire 
hazad of the item in use 

Datum för test 2018-05-08 (Dag 3) 

Produkt Dvala ljusblå (Enkel lakan 2.4) 

Tvättförhållanden Efter tvätt enligt ISO 6330 
Tvättmedel A - James Heal. 706-652 ECE 
Formulation Non Phosphate Reference Detergent (A) 

Konditionering Temperatur 23±2°C  
Konditionering 72 h 50±4% luftfuktighet 

Provningsrigg Nr 700345 + testsubrat 20 mm tjock 

Övrigt material Tidtagarur, tumstock, 4 st cigaretter NIST SRM 1196 

Klimat labb 
 

Temperatur 22,2°C  
Luftfuktighet 30,1 % 

Observationer under provningen- Tid (minuter) 

Placering cigarett Över 
horisontell 

Över 
vertikal 

Under 
horisontell 

Under 
vertikal 

Cigaretten anbringades 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tyget antändes med låga - - - - 

Cigaretten slocknade 17:15 16:58 19:54 19:32 

Lågorna i tyget slocknade - - - - 

Glöd i tyget slocknade - - - - 

Glödbranden/lågorna släcktes - - - - 

Provningen avslutades 60:00 60:00 60:00 60:00 

Observationer efter provningen- Ignition(I)/No ignition(NI) 

Placering Över  
horisontell 

Över  
vertikal 

Under  
horisontell 

Under 
vertikal 

Riskabel intensifierande 
förbränning  

NI NI NI NI 

Provkropp kondumerad av 
glödbrand inom 1 h från det att 
tändkällan applicerats 

NI NI NI NI 

Glöd, rök, värme längre än 1 h NI NI NI NI 

Bevis för glödbrand vid 
slutavsyning 

NI NI NI NI 

Förekomst av flammor NI NI NI NI 

 

Godkänt test enligt SS-EN ISO 12952-1. 


