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Abstract 
 

Water and oil repellents used in sports clothing today consists largely of perfluorinated 

substances like fluorocarbons. This has led to discussions about environmental and health 

issues. Fluorocarbons are persistent and thus cannot be degraded chemically or biologically. 

Perfluorinated compounds are also bioaccumulating and toxic. Due to the negative properties 

of fluorocarbons, large amounts of research have been conducted in an attempt to replace 

these substances with less hazardous ones. 

 

One profession, which need water repellent properties in their work clothes, are ski 

instructors. F.O.V. Fabrics AB have received complaints about the materials used in certain 

ski instructor’s skiwear.  The water repellent properties in the skiwear have started to decline 

after a period of time. A study has been conducted in collaboration with F.O.V. Fabrics AB to 

find out if the hydrophobic effect is impaired by selected external strain during use. Three 

different water-and oil-repellents have been used for the experimental study, one containing 

fluorocarbons, one fluorocarbon free impregnation containing dendrimers and a mixture of 

these two. 

 

External stresses, like washing with subsequent tumble, exposure to UV light and abrasion 

(through martindale tests), were performed in an attempt to simulate every day wear and tear 

of skiwear in a laboratory. The potentially declining effect of the water and oil repellent will 

be investigated using characterization methods such as spray-, bundesmann- and oil testing. 

 

The results of the experimental study have shown that the external strains that have been 

induced in the laboratory contributed to a negative effect on all repellents. To summarize; the 

study has shown that strains induced individually did not affect the water and oil repellent 

significantly. It is mostly in combination with two or more external strains that the effect of 

the water and oil repellent started to decline. The study has also shown that different water 

repellent components deteriorate after various kinds of strains. Fluorocarbons showed a 

higher sensitivity to abrasion, which may be connected to the repellents surface structure. The 

fluorocarbon-free repellent has instead shown to be particularly sensitive to the sequence of 

laundry and thereafter exposure to UV light. 

 

The repellent comprising of both fluorocarbon and fluorocarbon-free hydrophobic 

components has been shown to have a good water-repellent effect through the experimental 

study. Since the mixture receives the benefits from both types of water-resistant components, 

a synergistic effect can in some cases be observed.   
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Sammanfattning 
 

Vatten- och oljeavvisande impregneringar som används i sportartiklar idag består till största 

del av perfluorerade ämnen, fluorkarboner. Detta har medfört att en stor diskussion kring 

miljö- och hälsofrågor. Fluorkarboner har egenskapen att vara extremt persistenta och därmed 

ha en avsaknad av att kunna brytas ned på ett kemiskt eller biologiskt sätt. De är också 

biackumulerande och toxiska. På grund av fluorkarbonens negativa inverkan har en stor 

mängd forskning utförts i ett försök till att ersätta dessa ämnen mot mindre miljöfarliga.   

Skidlärare är en arbetsgrupp som dagligen behöver ett vattenavvisande hjälpmedel i sina 

arbetskläder, likt impregneringar för att kunna hålla sig varma och torra under arbetspassen i 

skidbackarna. Företaget F.O.V. Fabrics AB har fått in reklamationer och vidare förfrågningar 

på de material som de levererar till skidlärares skidkläder, då den vattenavvisande förmågan 

har börjat avta efter en viss tids användning. En studie har därför gjorts i samarbete med 

F.O.V. Fabrics AB för att ta reda på om den vattenavvisande effekten försämras på grund av 

utvalda yttre påfrestningar under användningsfasen. Tre olika vatten- och oljeavvisande 

impregneringar har använts under den experimentella studien, en innehållande fluorkarboner, 

en fluorkarbonfri impregnering innehållande dendrimerer och en blandning av dessa två. 

Vidare har yttre påfrestningar likt tvätt med efterföljande torktumling, UV-ljus och nötning i 

form av martindale utförts i ett försök till att laborativt simulera skidkläders påfrestningar 

under användningsfasen. Den potentiellt avtagande vatten- och oljeavvisande effekten 

kommer att undersökas genom karakteriseringsmetoderna: spray-, bundesmann- och oljetest.  

Studien har visat att de ingående yttre påfrestningarna som har skett laborativt bidrar till en 

negativ effekt på samtliga impregneringar. Studien har sammanfattningsvis visat att den 

vatten- och oljeavvisande effekten inte påverkas nämnvärt efter att ha utsätts för påfrestningar 

var och en för sig. Det är först vid kombination av två eller fler påfrestningar som den vatten- 

och oljeavvisande effekten börjat avta. Studien visar också att olika vattenavvisande 

komponenter försämras efter olika sorters påfrestningar. Fluorkarbonerna har uppvisat en 

högre känslighet för nötning, vilket kan vara sammankopplat med impregneringens 

ytstruktur. Den fluorkarbonfria impregneringen har istället visat sig vara känslig för 

kombinationen av tvätt med efterföljande torktumling och därefter utsättning för UV-ljus.   

 

Impregneringen bestående av både fluorkarbon- och fluorkarbonfria vattenavvisande 

komponenter har visat sig ha en god vattenavvisande effekt genom den experimentella 

studien. Detta då blandimpregneringen erhåller de positiva effekterna från de skilda 

vattenavvisande komponenterna vilket i vissa fall har bidragit till en synergistisk effekt.   
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Förord 
 

Ett sista moment för att kunna bli en utexaminerad textilingenjör är att utföra ett 

examensarbete. Detta har varit något vi sett fram emot under en längre tid och det har även 

gett oss ett tillfälle att få använda våra textila kunskaper utanför skolan. Examensarbetet har 

utförts tillsammans med F.O.V. Fabrics AB i Borås.  

 

Arbetsfördelningen har varit jämn och vi, Madelene och Christina, har jobbat tätt tillsammans 

under hela arbetets gång. Laborationerna har utförts tillsammans utan någon större 

uppdelning. När det kommer till rapportskrivandet har den till största del utförts i samverkan 

på högskolans bibliotek. Detta då vi anser att diskussioner och paralleller mellan teori och 

experiment blir bättre och enklare att utläsa när båda har varit involverade i alla teoridelar. 

 

Vi är nöjda med de resultat vi uppnått, men arbete hade aldrig kunnat utföras eller uppnått de 

resultat som det gjort utan hjälp av flertalet individer. Först och främst vill vi tacka våra 

externa handledare, på F.O.V. Fabrics AB, Jesper Carlsson och Stefan Gustafsson. Ett extra 

tack till Jesper som har varit delaktig under arbetets gång och både assisterat vid det 

experimentella utförandet samt svarat på frågar. Ett stort tack går även till 

laboratoriepersonalen, Mirjana Boras och Salme Blomster, vilka har hjälp oss med företagets 

utrustning och assisterat under experimentens gång. Även Helen Andersson som har gjort det 

möjligt för oss att stanna kvar på laboratoriet efter att ordinarie laboratoriepersonal gått hem 

ska ha ett stort tack. Sist men inte minst vill vi även rikta ett stort tack till vår interna 

handledare på skolan, Veronica Malm som bidragit mycket till utformningen av rapporten 

och dess struktur. 

 

Trevlig läsning! 

 

 
 

Madelene Ingemarsson  Christina Sjögren 
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1. Inledning 
 

I dag finns det många yrkesgrupper som använder sig av yrkeskläder och en grupp som de 

flesta inte tänker på är skidlärare. Den största delen av en skidlärares arbetsdag spenderas ute 

i backarna oavsett väder och vind. Kvaliteten på deras skidkläder är därför av största vikt. 

Skidkläders generella egenskaper ska innefatta komfort för användaren, vattenavvisning, 

nötningstålighet, ha en hög hållfasthet samtidigt som de ska kunna lagra värme och släppa 

igenom ånga (Uttan, 2013).  

 

Att skidkläders vattenavvisande effekt försämras efter användning är känt inom industrin, 

men orsaken är ännu inte fullständigt utredd enligt Jesper Carlsson och Stefan Gustafsson på 

F.O.V. Fabrics AB (F.O.V) Det misstänkts att flera yttre påfrestningar under 

användningsfasen, till exempel UV-ljus och nötning, kan vara delaktiga i nedbrytandet
1
. När 

det kommer till nötning är det bevisat att impregneringar innehållande fluorkarboner har en 

sämre nötningsbeständighet på grund av den ytstruktur som bildas (Rudolf Group, 2009).   

 

Skidkläder är uppbyggda med ett vattentätt membran som ligger skyddat mellan ett foder 

(innertyg) och ett yttertyg. Yttertyget har sedan en ytterligare vattenavvisande barriär i form 

av en hydrofob impregnering (Uttam, 2013). Impregneringar likt dessa som finns på 

marknaden idag består oftast av perfluorerade ämnen. Anledningen till att perfluorerade 

ämnen används i störst utsträckning beror på att både en vatten- och oljeavvisande effekt går 

att uppnå. Dock har användningen av dessa ämnen skapat en miljö- och hälsodiskussion då 

flertalet perfluorerade ämnen anses vara direkt farliga (Froster, 2013). Dessa ämnen kan 

under användningsfasen bilda nedbrytningsprodukter likt PFOS och PFOA, vilka är extremt 

persistenta, biackumulerande och toxiska (Kemikalieinspektionen, 2006).  

   

På grund av de perfluorerade ämnenas toxiska egenskaper så har mycket forskning skett 

kring framtagandet av substitut för dessa ämnen. Ett möjligt substitut till fluorkarboner är 

dendrimerer när det kommer till vattenavvisning av textila material. Fördelen med 

dendrimerer är att de inte innehåller några onedbrytbara kol-fluorbindningar och får därför 

inte en lika persistenta. Nackdelen är dock dendrimerens avsaknad av oleofob karaktär, vilket 

medför att de inte kan repellera olja eller fet smuts. (Kemikalieinspektionen, 2004; Anton-

Katzenbach, 2012)   

 

Oavsett om fluorkarboner eller fluorkarbonfria alternativ används för att bilda en 

vattenavvisande barriär på skidkläders yttertyg så är det viktigt att den vattenavvisande 

effekten förblir konstant under användningsfasen (Anton-Katzenbach, 2012). En avtagande 

effekt medför inte bara en minskad komfort för användare utan förkortar även skidklädernas 

livslängd då skidkläderna måste bytas ut.  
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1.1 Bakgrund 

 

F.O.V. är en vertikalt integrerad producent av vävda, textila material vilket betyder att 

samtliga produktionsprocesser sker inom företaget. Förtaget har funnits på marknaden i mer 

än 50 år och har sitt huvudsäte i Borås. F.O.V. Fabrics AB har en hög produktionskapacitans 

och producerar cirka 15 miljoner kvadratmeter textila material per år, allt från basmaterial 

och enkla vävar till högteknologiska material. Kunderna finns inom både industri- och 

beklädnadsbranschen där F.O.V.s produkter figurerar främst inom bilindustrin samt hos 

kända sport- och fritidsvarumärken (F.O.V., 2013). 
 

Enligt Stefan Gustafsson, technical manager och Jesper Carlsson, reserach and development 

engineer på F.O.V. så har företaget fått in reklamationer och vidare klagomål angående 

yttermaterialen, vilka används som yttersta lagret i skidkläder. Materialen har enligt F.O.V.s 

kunder uppvisat försämrade vattenavvisande egenskaper under användningsfasen. F.O.V. har 

inte utfört några vidare tester efter användningsfasen, utan enbart undersökt om materialen 

uppnår företagets kravspecifikation direkt efter impregneringen av materialet.   
 

Vidare så beskriver Stefan Gustafson och Jesper Carlsson problematiken med den minskade 

vatten- och oljeavvisande effekten, som är vida känt inom marknaden för textila material 

inom sektorn för skidkläder. Materialen som undersöks har främst skapat problem hos 

skidlärare och säsongspersonal där materialen, efter användningsfasen, inte når upp till 

företagets kvalitetskrav i form av vatten- och oljeavvisning. 

 

Forskning inom området har varit begränsat. Den forskning som har utförts har oftast 

fokuserat på vattenavvisande impregneringars hållbarhet utifrån en påfrestning
2
. När det 

kommer till ett teoretiskt synsätt så är industrin på tårna med att testa, analysera och utreda 

huruvida konventionella vatten- och oljeavvisande preparat skulle kunna förbättras eller 

ersättas. Fram till idag har det skett mycket forskning och utveckling av hydrofoba ytor. 

Subhash Latthe et al. (2012) har gjort en översikt på vilka alternativa metoder, som forskare 

har tagit fram som kan användas för att få superhydrofoba ytor. Studien visar att 

hydrofobiering har skett genom bland annat beläggning av material, genom att konstruera 

material med en ”toppig” yta, filmer med en tredimensionell karaktär och genom laminering 

av en metallyta. Studiens slutsats visar att trots att mycket redan gjorts, så finns det mycket 

kvar att göra för att superhydrofoba ytor ska kunna användas för kommersiellt bruk.  I 

dagsläget uppnår inte metoderna den kostnadseffektivitet som krävs inom textilindustrin då 

bland annat dyr utrustning krävs. Studiens tyngdpunkt ligger också i att kunna hitta en 

ersättning till de farliga ämnena, likt perfluorerade ämnen som används idag, men endå 

behålla både en hydro- och oleofob yta (Subhash Latthe et al., 2012).   

 

Tang. Et al. (2009) testade olika dendrimera impregneringar i ett försök att ersätta 

traditionella fluorkarbonimpregneringar där linjära polymerer används. I studien användes 

spraytest såväl som mätning av vattendroppars statiska kontaktvinkel för att avgöra den 

vattenavvisande effekten. Studien visade att det skulle kunna vara möjligt att ersätta 

traditionella vattenavvisande preparat likt fluorkarboner. Dock använde de sig av en fluorerad 

dendrimerkärna.  

 

Namligoz et al. (2009) testade vatten- och oljeavvisning i form av tre olika slags 

impregneringar. De tre impregneringarna innehöll en med polymera dendrimerer 
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innehållande fluorkarboner, en med fluorkarbon-nanomolekyler och en parrafinbaserad 

impregnering. Studien undersökte hur tvätthärdigheten var på samtliga impregneringar. 

Karakteriseringstesterna under studien var olje- och vattenavvisning i form av 

kontaktvinkelsmätning och vatten- och ånggenomsläpplighet. Resultatet blev att 

impregneringarnas effekt minskade dramatiskt efter tvätt samt att tvätthärdigheten var bättre 

för de “nya impregneringarna” jämfört med traditionella fluorkarbonpreparat. Tvätten visade 

också att en högre koncentration av vatten- och oljeavvisande komponenter förbättrade 

resultatet något, men var fortfarande inte godkänt. I studien gjordes också ett oljetest som 

visade att den oljeavvisande effekten förbättrades efter ökad koncentration av vatten- och 

oljeavvisande komponent men att fem gånger av tvätt minskade den oljeavvisande effekten 

igen.  

 

När det kommer till tester av vatten- och oljeavvisning så anser många teoretiska studier att 

spray- och kontaktvinkeltest är det snabbaste och enklaste sättet att testa den vattenavvisande 

förmågan på. Schindler & Hauser (2004) förespråkar att en högre säkerhetsgrad på tester av 

vattenavvisning fås genom att testa materialens vattenavvisande preparat först efter att tvätt 

med efterföljande torktumling har genomförts. Detta då en indikation ges på hur beständig 

vattenavvisningen är i samband med själva vattenavvisningsförmågan (Schindler & Hauser, 

2004).    

1.2 Syfte 

 

Studiens primära syfte är att studera om UV-ljus, nötning och tvätt med efterföljande 

torktumling påverkar en vatten- och oljeavvisande impregnerings egenskaper. Vidare är 

syftet att undersöka om resultaten skiljer sig beroende på vilka kemikalier som används i 

impregneringen. Eftersom efterfrågan på fluorkarbonfria alternativ har ökat, i och med ett 

större fokus på miljöfrågor, kommer tre olika impregneringar undersökas. 
 

Sekundärt syfte är att utföra en litteraturstudie om skidkläder och dess material, UV-ljus, 

vatten-och oljeavvisande effekter samt fluorkarboner och dendrimerer. Vidare kommer 

F.O.V. kunna använda studien som utgångspunkt till framtida utveckling av mer 

motståndskraftiga vatten- och oljeavvisande impregneringar, i ett försök att minimera 

reklamationer.   

1.3 Frågeställning 

 

 Hur påverkar tvätt, UV-ljus och nötning skidkläders vattenavvisande impregneringar? 

 Påverkas impregneringar innehållande fluorkarboner eller fluorkarbonfria alternativ 
lika mycket, eller skiljer sig resultaten? 

1.4 Avgränsningar 

 

Studien kommer att skrivas för personer, vilka har likartade bakgrundskunskaper som en 

textilingenjör. Detta medför att en del grundläggande förklaringar och beskrivningar kommer 

uteslutas. När det kommer till tester av impregneringars motståndskraft mot UV-ljus kommer 

endast UV-ljus med starkare strålningseffekt, som enligt F.O.V. kallas för kallat alpint ljus, 

att användas. Vanligtvis testas textilier med ett filter som simulerar solljus genom en glasruta 

medan det alpina ljuset används för att simulerar textilier i direkt solljus.  
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Det finns många yttre påfrestningar som kan tänkas påverka den vatten- och oljeavvisande 

behandlingen negativt. Exempel på detta kan vara misskötsel under användningsfasen i form 

av ignorans av medföljande tvättråd, kyla och andra väderförhållanden samt smuts i form av 

bland annat spill. Dock har arbetet avgränsats till att enbart ta hänsyn till tre faktorer: UV-

ljus, nötning och tvätt med efterföljande värmebehandling i form av torktumling. 
 

Avgränsningar under den experimentella studien har gjorts i form av att en specifik 

ordningsföljd följts, vilken har upprättats utifrån provkropparnas storlek och 

laborationsutrustningens kapacitet. Ett verklighetstroget scenario är svårt att simulera i 

F.O.V.s laboratorium där de yttre påfrestningarna måste utföras var och en för sig. För att få 

ett verklighetstroget resultat så hade impregneringarna behövt utsättas för flera yttre 

påfrestningar samtidigt. Detta grundar sig i att när en skidlärare använder sina skidkläder 

kommer dessa utsättas för UV-ljus och nötning samtidigt.   

 

Det finns flertalet alternativ till fluorkarboner, vilka är ansedda att vara mer miljövänliga. I 

detta arbete kommer dock enbart dendrimerer att undersökas. När det kommer till 

vattenavvisning finns det ett antal olika testmetoder, vilka kan användas. Dock har enbart 

spray- och bundesmann-tester använts för att bestämma vattenavvisning. En relevant 

testmetod som har uteslutits är till exempel mätning av den statiska kontaktvinkeln.     

 

Effekten av en höjd respektive sänkt kondensationstemperatur vid impregneringstillfället 

kommer endast undersökas för polyamidmaterialet. Testerna kommer enbart att ske i 

originaltillstånd för att avgöra om kondensationstemperaturen har någon betydelse för 

impregneringarnas prestanda.  
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2. Metod 
För att uppnå syftet och kunna besvara frågeställningarna har en teoretisk- samt en 

experimentell studie utförts. Den teoretiska studien har genomförts genom en 

litteratursökning där vedertagen information har samlats in via databaser och böcker. 

Litteratursökningen har omfattat sport- och skidkläder samt dess material, information om 

optik, UV-ljus och dess påverkan på textila material samt vatten- och oljeavvisande 

kemikalier. Både primära och sekundära källor har använts, dock består den största delen av 

primära källor.  

 

Den experimentella studien har utförts i F.O.V.s laborationssalar genom kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Två material, polyester och polyamid, har impregnerats på plats med tre 

olika impregneringar. Därefter har dessa utsatts för tre olika, artificiella påfrestningstester: 

tvätt med efterföljande torktumling, UV-ljus och nötning i form av martindale-test. För att 

kunna utföra karakteriseringstesterna samlades information in från respektive testmetods 

standard. De använda karakteriseringsmetoderna är: spray-, bundesmann- och oljetest. De två 

förstnämnda har använts för att avgöra impregneringarnas vattenavvisande effekt i form av 

såväl en visuell som en objektiv bedömning. Oljetestet har utförts i syfte att ta reda på den 

oljeavvisande effekten genom enbart visuell bedömning. 

 

Erhållen mätdata har analyserats med hjälp av tidigare insamlad fakta samt genom egna 

analyser och överläggningar. I första hand har de tre impregneringarna jämförts sinsemellan 

och inte materialen. Detta då materialkonstruktionerna inte är kompatibla utan skiljer sig.  

2.1 Litteraturöversikt 

 

Litteratursökningen har skett genom vetenskapliga artiklar och böcker. I första hand har peer 

review-artiklar använts för att få en ökad trovärdighet. Databaser som har använts i första 

hand har varit: Summon, Textile Technology Complete (TTC) och Science Direct. 

 

UV-ljus i kombination med vatten- och oljeavvisande impregneringar är ett område där inga 

vetenskapliga artiklar har hittats inom. I och med detta har slutsatsen dragits att det är ett 

relativt outforskat område. Vidare är antalet artiklar som specificerat sig på UV-ljus mellan 

våglängderna 340 nm och 420 nm (alpint ljus) begränsade. Det finns vetenskapliga artiklar 

som behandlar UV dock är dessa i kombination med färgbeständighet, nedbrytning av plaster 

eller cancerogena risker.   

 

Det finns många artiklar som behandlar sportapplikationer där även skidkläder är inkluderat, 

dock ligger fokusen på membranenens ånggenomsläpplighet. Vetenskapliga artiklar som 

behandlar materialens generella vidhäftningsförmåga till impregneringarnas kemikalier är 

svåra att hitta.  

 

Ur källkritisk synpunkt har ett fåtal oakademiska artiklar valts att användas i den teoretiska 

studien. Anseendet om källornas trovärdighet har dock inte minskat på grund av dess 

oakademiska struktur. Först och främst har F.O.V. Fabrics AB valts att användas som källa 

eftersom de är uppdragsgivare för den här studien, där Stefan Gustavsson och Jesper Carlsson 

har varit kontaktpersoner. Sedan har en informationsfolder om ingående kemikalier valts att 

användas. Detta då informationen som anges är relevant på grund av att specificerad 

kemikalieinformation används snarare än generell fakta om liknande kemikalier. Nackdelen 

med informationsfoldern är dock att kemikalieleverantören använder detta i marknadsförings- 
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och försäljningssyfte och viss vinkling av informationen kan ske. Dock har inte information 

om miljöaspekter använts ur informationsfoldern utan enbart teknisk fakta om kemikalierna 

och dess mekanismer. Vidare har en artikel publicerad av kemikalieinspektionen tagits i akt. 

Eftersom kemikalieinspektionen är en statlig myndighet så anses informationen vara korrekt 

och besitta en hög trovärdighet. En artikel publicerad av Naturskyddsföringen har också 

använts i studien. Artikeln innehåller information angiven av Weronica Rehnby, 

textilingenjör från textilhögskolan som vidare har författat tidigare använd kurslitteratur och 

därför anses källan trovärdig. Artikeln ”Stain repellents: Facing a Deadline in 2015” är inte 

heller akademisk men använder information från samma kemikalieleverantör nämnd ovan.  
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3. Teoretisk studie 
Den teoretiska studien omfattar yttermaterial till skidkläder, UV-ljus samt vatten- och 

oljeavvisande behandlingar. 

3. 1 Yttermaterial till skidkläder 

 

Idag finns det många varianter av skidkläder, vilka är anpassade efter användarens behov. 

Professionella skidåkare och fritidsåkare använder sina skidkläder på olika sätt och har 

därmed olika krav på skidklädernas funktioner såsom till exempel värmeisolation. 

Fritidsåkaren uppnår, till skillnad från den professionella skidåkaren, sällan maximal fysisk 

ansträngning och varvar även aktiva perioder med inaktiva. Därtill använder ofta fritidsåkare 

sina skidkläder under fler timmar jämfört med de professionella och större väderförändringar 

under användandet kan därmed uppkomma. Dessa skillnader medför att skidkläder anpassade 

för fritidsåkaren måste klara av större klimat- och temperaturskillnader. Generellt för alla 

skidkläder är dock att de bland annat bör vara komfortabla, vattenavvisande, nötningståliga, 

ha en hög hållfasthet, kunna lagra värme samt släppa igenom ånga. (Uttam, 2013) 

 

Många av dagens skidkläder innehåller ett membran och några av de vanligast 

förekommande är polyester-, polyuretan- och PTFE-membran. Dessa membran är vattentäta, 

men har även en hög ånggenomsläpplighet tack vare miljontals mikroskopiska porer. 

Membran är dock känsliga och brukar därför ligga skyddade mellan ett foder och ett 

yttermaterial, se figur 1 nedan.  

 

 

 

 

För att skidkläder ska klara av väta har de förutom det vattentäta membranet även en 

vattenavvisande impregnering på yttermaterialet. Impregneringar innehållande perfluorerade 

ämnen har länge varit dominerande på marknaden. Dock har användningen av dessa skapat 

en miljödiskussion då många perfluorerade ämnen anses varar direkt miljöfarliga. (Froster, 

2013) 

Figur 1 - Membranets placering mellan ett yttermaterial och foder samt hur materialet 

släpper igenom vattenånga men förhindrar väta utifrån, inspirerad av Froster (2013) 
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Det skyddande yttermaterialet består oftast av ett syntetiskt material då syntetiska fibrer anses 

vara bäst lämpade för sport- och skidkläder. Användningen av syntetiska material kan ge en 

god kombination av fuktreglering, mjukhet, lätthet, isolering och snabb torkning. Många 

syntetiska material har även bra fukttransporterande egenskaper, vilket anses kunna reglera 

kroppstemperatur, förbättra muskel prestanda och även fördröja utmattning. Utöver detta 

absorberar många syntetmaterial, som används i sport- och skidkläder, de farliga strålarna 

från solen. I och med detta skyddas användaren från strålarna som är skadliga för huden och 

som skulle kunna generera i hudcancer. (Uttam, 2013) 

 

Det finns flertalet syntetiska fibrer vilka har de egenskaper man vill implicera till skidkläder, 

men polyester och nylon är de vanligast använda idag (Chaudhari, 2004). 

3.1.1 Polyester 

Polyester är en av de mest förekommande fibrerna när det kommer till sportapplikationer och 

ytterkläder, tack vare sina många egenskaper (Uttam, 2013).  

 

Polyester kan med lätthet massproduceras och dess produktionskostnad är låg.  

Det finns olika varianter av polyester, men den generiska definitionen är att polyester 

innehåller en ester och en karboxylsyra (Humphries, 2009). Den kemiska strukturen för 

polyester illustreras i figur 2 nedan. 

 

 
 

 

Polyester har en bra dimensionsstabilitet och har hög motståndskraft mot smuts, alkalier, röta, 

mögel och de flesta organiska lösningsmedel (Chaudhari, 2004). Vidare är polyester, tack 

vare sin höga kristallinitet, både starkt och har en hög nötningstålighet. Polyester är även 

skrynkelhärdigt (Humphries, 2009), har en relativt låg vikt och har en hög elasticitetsmodul 

vilket medför ett mjukt och behagligt material. För konsumenten är detta åtråvärda 

egenskaper för ett brett utbud av ytterkläder och sportapplikationer (Chaudhari, 2004). Vidare 

är polyester motståndskraftig mot solljus och andra väderförhållande (Shishoo, 2005). Ibland 

kan dock ett polyester material få en plastig känsla och det finns en stor risk för pilling. 

 

Polyesterfibrer är huvudsakligen hydrofoba och har en låg fuktabsorption (Chaudhari, 2004). 

I kombination med den låg fuktabsorption har polyester även en höga wikingeffekt, vilket 

bidrar till att materialet torkar fort. Den låga fuktabsorptionen medför dock att polyester är 

svårt att färga och höga temperaturer samt dispersionsfärg måste användas för att färgen ska 

sublimera. Det vill säga färgen går direkt från fast- till gasform eller från gas- till fast form. 

Den låga fuktabsorptionen medför även att polyestermaterial lätt blir statiskt elektriskt. 

(Humphries, 2009) 

Figur 2 – Polyesters kemisk struktur, inspirerad av Albertsson et al. (2011) 
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3.1.2 Polyamid 

Polyamider eller nylon, handelsnamnet som polymeren är mer känd som, består av linjära 

polymerkedjor där huvudkedjan innehåller amidgrupper. Mellan amidgrupperna befinner sig 

alifatiska eller aromatiska segment i varierande längd. PA 6.6 är ett exempel på en alifatisk 

polyamid och dess kemiska uppbyggnad finns illustrerad i figur 3 nedan. Gemensamt för alla 

polyamider är att de har en hög styrka, elasticitet, seghet, nötningsresistens och slitstyrka. Det 

är även en tacksam fiber att jobba med och det är lätt att utföra efterbehandlingar samt 

beläggningar på polyamidmaterial (Albertsson et al., 2011). Polyamid är även särskilt bra att 

kombinera med PU beläggningar (Chaudhari, 2004). 

 

 
 

 

 

Polyamidfibrer är utmärkta att använda till ytterplagg och sportapplikationer tack vare sina 

många goda egenskaper. Fibern används ofta i tätt vävda ytterplagg vilka kan behålla värmen 

tack vare lågt luftgenomsläpp. Det är en lätt fiber som är både smidig, mjuk och hållbar 

(Chaudhari, 2004). Vidare är den även lätt att sköta och tvätta då smuts inte fastnar (Shishoo, 

2005). 

 

Nylon har en låg fuktabsorption, men den är mycket högre än polyesters fuktabsorption och 

den får därmed en bättre wicking-effekt än polyester. Eftersom att polyamid har en högre 

fuktabsorption torkar den långsammare än motsvarande polyestermaterial. Dock anses 

polyamid fortfarande torka fort vid väta. Framställningen av polyamid är betydligt mycket 

dyrare än den för polyester vilket har medfört att polyamid oftast används till lite dyrare och 

exklusiva produkter (Chaudhari, 2004). 

 

Det ska dock påpekas att polyamid, i olika hög variation, är känslig för UV-ljus och även 

starka syror (Albertsson et al., 2011). 

3.2 UV-ljus 

 

Ultraviolett (UV) ljus är elektromagnetisk strålning som beskrivs agera som vågor. Vågorna 

består av magnetiska såväl som elektroniska fält som interagerar vinkelrätt mot varandra. 

UV-ljus delas in i tre kategorier utefter strålningens våglängder: UV-C, UV-B och UV-A. 

UV-C når aldrig jordens yta och har kortaste våglängden mellan 100-280 nm. Därefter 

kommer UV-B med en våglängd på 280-350 nm och anses vara strålningen som utsätter oss 

för mest skada vid exponering. UV-A är strålningen med längst våglängd mellan 315-400 nm 

(Humphries, 2009). Det är dock enbart UV-B och UV-A som når jordens yta, där UV-B 

delvis absorberas av det stratosfäriska ozonlagret. Ultraviolett (UV) strålning står för 5 % av 

total strålningsmängd som utgörs från solen, där resterande strålningsmängd kommer från 

synligt ljus (50 %) och infraröd strålning (45 %). Trots lägst strålningsmängd, så är UV-

strålning den mest skadliga för levande organismer och människor på grund av dess höga 

strålningsenergi (Ranjan Das, 2010).  

 

 

Figur 2 – Polyamid 6.6:s kemiska struktur, inspirerad av Albertsson et al.,(2011) 
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Moln har bevisats ha en inverkan på UV-strålningen från solen innan strålarna träffar jordens 

yta. Molnen har en förmåga att kunna dämpa UV-strålningen med upp till maximalt 99 % i 

extremfall vilka är sällsynt förekommande. I vardagligt tal sägs moln ha en genomsnittligt 

medel- till låg strålningsdämpning vilket gör att vistelse utomhus bör ske under försiktighet 

trots molnigt väder. Sammantaget uppmäts den generella dämpningen till 25 %. (Seckmeyer 

et al., 2007)   

 

Mängden UV-strålning som träffar jordens yta regleras med hjälp av ozonskiktet i 

stratosfären, då ozonskiktet är en effektiv absorbent av just UV-strålning. Förtunnat 

ozonlager kommer således att leda till att mängden UV-strålning som når jordens yta kommer 

att öka och bli än mer skadlig (Ranjan Das, 2010). Estimeringar som har gjorts pekar på att 

för varje 1 % förtunning av det stratosfäriska ozonlagret så ökar risken för hudcancer med 3 

% (Humphries, 2009). Andra observationer pekar också på att den pågående förtunningen av 

ozonlagret i stratosfären har gett upphov till högst ökning av UV-strålning i regioner 

placerade på medel till hög latitud (Seckmeyer et al., 2007). Förtunningen av ozonlagret beror 

till stor del av industriers massiva koldioxidutsläpp där transport- och textilindustrin är två av 

flera stora bovar i dramat (Ranjan Das, 2010).  

 

I laboratorium används artificiellt ljus för att simulera strålningen som sker i utomhusmiljöer. 

När man utsätter olika material för artificiellt ljus används en ljuskammare för att simulera 

utomhusförhållandena. Vanliga UV-ljuskammare består av UV-ljuskällor, speglar som riktar 

ljuset mot materialet man testar samt filter som filtrerar bort våglängder som inte ska ingå i 

testet. (Kowalski, 2009) 

 

3.2.1 UV-ljus i alpina områden 

 

UV-strålningens intensitet varierar med årstiden, tiden på dygnet samt placering på regionen, 

där altitud och latitud är parametrarna (Ranjan Das, 2010). I Europas nordligaste breddgrader, 

beräknas UV-strålningens intensitet som högst under sommaren och följaktligen lägst under 

vintern. Detta konstaterande betyder dock inte att UV-strålningen alltid är låg under 

vinterhalvåret, utan faktiskt kan ha en varierande intensitet. Strålningens intensitet ökar med 

höjden över havet, vilket betyder att människor som vistas på höga höjder, likt alper, utsätts 

för en högre mängd UV-strålning jämfört med människor som befinner sig på en plats med 

lägre altitud (Andersenet et al., 2010).      

 

Perioden som sträcker sig från december till mars, alltså under samma månader som 

skidsäsongen sträcker sig mellan, anses vara perioden då jordens människor och växter 

utsätts för minst UV-strålning. Motiveringen till antagandet är att växterna skyddas av ett 

lager av snö och att vi människor är klädda i flertalet lager kläder samt vistas mer inomhus 

(Brandt & Gröndalh, 2010). Trots en lägre halt av UV-strålning under vinterperiodens 

månader, så förekommer strålningen ändå. Flertalet undersökningar har visat att UV-

strålningen ökar mellan 19-24 % per 1000 vertikal meter i de Europeiska alperna. Samtliga 

undersökningar visade att ökningen av UV-strålningen främst berodde på platsens altitud, luft 

och snömängd (Andersen et al., 2010).  

 

Snö är en viktig faktor för omgivningen vid regioner som har medel till hög latitud. Närvaron 

av snö medför bland annat att jordens temperatur hålls i rätt nivå genom att öka 

reflektionsmängden av solstrålar som når jordens yta bort från marken. Snö bildar också ett 

skyddande isolationslager för marken som skyddar levenade organismer och växter under 

extrema väderförhållanden under vinterhalvåret (Räisänen & Eklund, 2011). Snö och is har 
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också en betydande inverkan på hur UV-strålarna kommer att reagera under 

infallsbelysningen (Fioletov et al., 2010). När UV-strålarna reflekteras från underlaget, till 

exempel snön, så utsätts personen som visats på platsen för samma strålningsmängd två 

gånger (Humphries, 2009). Sammantaget är det bevisat att snö ökar reflektionsmängden med 

som mest 36 % på Arktis, vilket bevisar att vistelse i alpina områden kan vara skadligt om 

säkerhetstagandet nonchaleras (Fioletov et al., 2010).     

 

De pågående förändringarna i klimatet har också resulterat i ett förändrat beteende under 

vintern. Studier visar att snömängden under vinterhalvåret har minskat i viss mån samt att 

snön smälter tidigare vid jämförelse med tidigare decennier. I alpområden i norra Europa har 

vinterårstiden förkortats och snömängden minskat mest på platser med låg latitud. Platser 

som befinner sig på en högre höjd, till exempel högst upp i Sverige, har årstidens längd och 

snömängden uppmätts oförändrad, eller till och med förlängd med en högre snömängd än 

tidigare (Räisänen & Eklund, 2011).  

 

3.2.2 Strålningseffekter och dess påverkan på textila, polymera material 

 

Ett materials optiska egenskaper beskrivs som den reaktion materialet får när 

elektromagnetisk strålning, med ultraviolett strålning inräknat, träffar materialets yta.  

Figur 4 är en förenklad skiss av Schindlers & Hausers (2004) beskrivning av UV-strålarnas 

interaktion med ett polymert textilmaterial. Händelseförloppet sker i fyra steg och 

betingelserna vid exponeringen är följande:  

 

1. Irradians, betecknas E 

2. Reflektion, betecknas R 

3. Absorption, betecknas A 

4. Transmission, betecknas T 

 

 

 

 
 

 

När UV-strålarna träffar materialets yta, betingelse 1. I figur 4, så kommer strålningen att 

passera materialet på tre olika sätt. Delar av strålarna kommer att reflekteras på materialets 

yta, andra absorberas i materialet och några kommer att passera genom materialet och då 

Figur 4 – UV-ljusets reaktion vid exponering på solid yta, inspirerad av Schindler&Hauser (2004) 
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uppstår transmission. Händelseförloppet beror helt på vilken typ av material som belyses 

(Callister & Reyhwisch, 2011). Samtliga fyra betingelser har ett samband på så sätt att 

material med hög reflektion kommer att ha en lägre absorption och transmission och vice 

versa. En matematisk modell för betingelserna beskrivs i ekvation 1:  

 

E = R + A + T             (1) 

 

Ekvation 1 förklarar hur sambandet är kopplat och att summan av reflektionen, absorptionen 

och transmissionen kommer att ha samma värde som andelen strålning materialet utsätts för 

(Kowalski, 2009).  

 

Strålningen som anses bryta ner polymera material mest är UV-ljus. Efter längre exponering 

av UV-ljus bryts polymera material ner genom missfärgning, ökad sprödhet och 

sprickbildning (Callister & Rethwisch, 2011). Påfrestningar, likt UV-ljus, som polymera 

material utsätts för i utomhusmiljöer är därför viktiga att ta i akt när produkter utvecklas och 

tas fram (Scaffaro et al., 2007).  

 

När UV-ljuset träffar materialets yta bildas en fotokemisk reaktion och fotodegradering 

uppstår då strålarna tränger ner i materialet. Trots att transmissionen, strålarnas passage 

genom materialet, är låg hos flertalet polymera material, oftast ett par millimeter djupa, så 

sker fotokemisk reaktion direkt när strålarna träffar materialets yta och fotodegradering sker 

omedelbart. För polymerer så är genomträngningen a UV-ljus cirka 25 μm (Kowalski, 2011). 

 

UV-ljus har förmågan att klyva kemiska bindningar inuti polymerer som i sin tur kan leda till 

att fria radikaler frigörs (Albertsson et al., 2009). Klyvning av polymerkedjans kemiska 

bindningar bildar en joniserad reaktion där UV-ljusets närvaro skapar en excitation som 

utestänger en valenselektron, vilket medför att atomen blir positivt laddad och 

intermolekylära bindningar bryts (Callister & Rethwisch, 2011). Detta händelseförlopp är en 

generell beskrivning av hur polymera material ter sig under närvaro av UV-ljus. För polyester 

och polyamid 6.6 sker två skilda nedbrytningsprocesser vid exponering (Biswa Ranjan Das, 

2010). Polyester är det materialet som har högst absorptionsförmåga av UV-ljus jämfört med 

polyamid (Liu et al., 2010).   
 

Polyester har som egenskap att kunna absorbera en stor mängd UV-ljus och absorberar till 

störst del UV-strålar med korta våglängder (Biswa Ranjan Das, 2010), där nästintill total 

absorption sker upp till 300 nm (Fairgrieve, 2009). Anledningen till att polyester kan 

absorbera en stor mängd UV-strålar beror på att fibern har en hög andel kromofora grupper 

som har förmågan att absorbera synligt ljus (Fairgrieve, 2009).  

 

Reaktionen som sker när polyester utsätts för UV-ljus är fotodegradering genom 

fotooxidation. Reaktionen sker när våglängden från UV-ljuset når 325 nm (Lodi et al., 2009). 

Händelseförloppet vid påfrestning i form av UV-ljus brukar beskrivas i två steg. Första steget 

(initieringen) är en snabb och omedelbar reaktion där UV-ljuset bryter ner de svaga länkarna 

inuti polymeren, där smuts och orenheter är de svaga länkarna. Det är under detta steg, 

initieringen, som fria radikaler bildas som kommer att bilda nya bindningar med reaktiva 

gaser i omgivningen (Schindler & Hauser, 2009). Steg två är en stabilare reaktion som sker 

under en längre period. Detta steg innefattar nedbrytning och spjälkning av polyesterns 

polymerkedjor, där specifikt estergrupperna splittras (Schindler & Hauser, 2009). Under 

nedbrytningen kan restprodukter likt koloxid (CO) och koldioxid (CO2) bildas (Fairgrieve, 

2009).  
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Nedbrytning av polyesterns polymerkedjor sker genom att de intermolekylära bindningarna 

bryts. Resultatet av detta är att polyesterns molekylvikt minskar vilket ger försämrade 

mekaniska egenskaper (Liu et al.,, 2010). Efter en längre tids exponering av UV-ljus kan 

polyesterns molekylvikt minska med så mycket som en tredjedel (Fairgrieve, 2009).   

 

Som motsats till polyesterns höga absorptionsförmåga av UV-ljus har polyamid 6.6 istället en 

hög transmission (Biswa Ranjan Das, 2010). Nedbrytning av polyamid 6.6 sker genom 

fotooxidation och fotolys. Jämfört med polyesterns nedbrytning i form av två steg, så sker 

istället polyamidens nedbrytning utefter UV-ljusets våglängd Alifatiska polyamider har fått 

stor uppmärksamhet under den senaste tiden. Detta beror på att polyamiders UV-beständighet 

och nedbrytning under termiska processer är betydligt sämre vid jämförelse med andra 

polymera material (Shamey & Sinha, 2003).  

 

Fotooxidationen för polyamid 6.6 kan ske på två olik sätt. Reaktionernas händelseförlopp 

beror på UV-ljusets våglängder och det är initieringen (reaktionsstarten) som ser olika ut. Vid 

korta våglängder (mindre är 254 nm) sker direkt excitation, elektroner byter skal inuti atomen 

på grund av en högre tillsatt energimängd, av amidgruppernas C-N-bindningar vilket 

resulterar i att polyamidens NH ± CO-bindningar klyvs och fria radikaler bildas (Hu, 1997). 

De fria radikalerna kan också göra att kedjorna tvärbinder inuti polymeren. Vid längre 

våglängder (större än 340 nm) är inte excitering av amidgrupperna längre möjligt, utan 

initieringen kan enbart ske genom att UV-absorberande kromofora orenheter eller defekter 

finns inuti polymeren (Shamey & Sinha, 2003).    

 

Nedbrytning av polyamid 6.6 efter UV-ljusutsättning kan leda till att polymeren får minskad 

elasticitet, minskad rivstyrka samt en förhöjd grad kristallinitet (Biswa Ranjan Das, 2010).  

 

Jämförelser har gjorts mellan polyamid 6 och polyamid 6.6 och dess beständighet mot UV-

ljus. Polyamid 6.6 visades stå emot UV-ljuset bättre då dess fiberstyrka var högre efter sju 

månaders exponering av UV-ljus utomhus jämfört med polyamid 6. Studien visade också att 

polyamid 6.6 hade en bättre UV-beständighet oavsett om fibern var färgad eller inte (Shamey 

& Sinha, 2003).    

 

3.3 Vatten- och oljeavvisande behandlingar 

 

För att ett materials yta ska karakteriseras som hydrofobt och därmed vara vattenavvisande 

krävs det att fiberytans ytspänning är lägre än vätskedropparnas. Detta innebär att 

attraktionskrafterna, vilka håller samman vätskedropparna blir större än de krafter som 

uppstår mellan fiberytan och dropparna. Således kommer inte vattendropparna tränga igenom 

fabrikatet utan istället pärla sig på ytan. Ytspänningen mellan ett material och en droppe 

bestäms genom mätning av den statiska kontaktvinkeln (Chinta, 2013). I figur 5 illustreras en 

ytas karaktär beroende på kontaktvinkeln mellan dess yta och en vattendroppe. Erhålls en 

vinkel över 90° klassas detta som ett hydrofobt material medan en vinkel under 90° är 

hydrofilt (Latthe, 2012).  På grund av ojämnheter som skapas vid vävning och stickning av 

textilier är det svårt att mäta kontaktvinkeln, vilken dessutom kan variera ett antal grader 

beroende på var på textilen denna mäts (Ramaratnam et al., 2008). 
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Även för oljeavvisning krävs det att materialets yta har en lägre ytenergi än oljedropparna. 

Dock en ännu lägre ytenergi än den som krävs för att uppnå en vattenavvisande effekt. Detta 

beror på att vattens ytspänning ligger på 73 mN/m medan olika oljors ligger på 20-35 mN/m. 

Ett oleofobt material är därmed automatiskt vattenavvisande, medan ett vattenavvisande 

material inte nödvändigtvis är oljeavvisande (Rudof Group, 2009). 

För att uppnå vattenavvisande textilier används oftast antingen en mekanisk-, kemisk-, eller 

en beläggningsmetod. Vid användning av dessa uppnås oftast en hållbar vattenavvisande 

effekt, vilken är motståndskraftig mot tvätt. Ett undantag är dock saltbaserade 

vaximpregneringar vilka har applicerats mekaniskt, som får en låg tvätt- och 

kemtvätthärdighet. Vid användning av kemiska metoder modifieras fibrerna och fiberns 

vattenavvisande effekt förblir permanent. Vid användning av beläggningsmetod appliceras en 

tunn film till ytan, ofta med hjälp av en rakel (Ozcan, 2007). 

När det kommer till impregneringar finns det ett flertal. Idag är de innehållande fluorkarboner 

bland de vanligaste, men det finns fluorkarbonfria alternativ. Några av dessa är vax, 

metalliska salter och tvålar (Ozcan, 2007), paraffiner, polyuretan, silikon och dendrimerer 

(Froster, 2013). 

3.3.1 Fluorkarboner 

 

Textilindustrin är en av många industrier som använder sig av perfluorerade ämnen, där kläd-

, sko- och möbelsektorn är vanligast (Trudel et al., 2008). Fluorkarboner är en viktig vatten- 

och oljeavvisande komponent när det kommer till beredning av just textila material. 

Fluorkarboner ger behandlade ytor en mycket låg ytenergi vilket ger upphov till att både 

vatten och olja kan bli repellerade från ytan (Ma & Hill, 2006). Ju större skillnad mellan 

vätskans- och materialets ytenergi desto bättre vatten- och oljeavvisning erhålls (Anton-

Katzenbach, 2012). Den låga ytenergin beror på fluorkarboners starka bindningsenergi 

mellan kolatomen (C) och fluoratomen (F) som tillsammans bildar kol-fluorbindningar (C-F), 

samt det korta avståndet mellan kolatomerna i kedjan (Namligoz et al., 2009). Det är också 

den här bindningsenergin som gör perfluorerade ämnen extremt persistenta. Detta medför att 

ingen kemisk eller biologisk nedbrytning är möjlig (Kemikalieinspektionen, 2004). Inte heller 

UV-ljus eller fotolys har någon nedbrytande effekt av perfluorerade ämnen 

(Kemikalieinspektionen, 2006).  

 

Perfluorerade ämnen är kemiska föreningar som inte finns naturligt i vårt ekosystem utan är 

syntetiska och industriellt framtagna (Froster, 2013). De flesta tester och undersökningar om 

perfluorerade ämnens påverkan har hittills gjorts på djur där dessa ämnen har visats påverka 

Figur 5 – Vattendroppars karaktär beroende på kontaktvinkeln, inspirerad av Chinta (2013) 
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immunsystemet, fettnedbrytningen och kroppens hormonsystem, men än idag är det flesta 

påverkningarna okända. Tester har visat att perfluorerade ämnena sätter sig på levern och i 

blodserumsproteiner då de liknar de fettsyror som naturligt finns i kroppen (Froster, 2013).  

 

Perfluorerade ämnen kännetecknas genom innehållandet av en kolkedja där samtliga 

väteatomer har bytts ut mot fluoratomer (Kemikalieinspektionen, 2006). Exempel på 

perfluorerade ämnen är perfluoralkylsulfonater (PFAS) och perfluorkarboxylsyra (PFCA). 

Såväl PFAS som PFCA kännetecknas genom att deras kolkedjor är fullständigt fluorerade. 

Detta betyder att samtliga väteatomer i kolkedjan har blivit ersatta med fluoratomer 

(Kemikalieinspektionen, 2009). PFAS är en grupp ämnen där den perfluorerade kolkedjan 

har en sulfonatgrupp bunden till sig. Inom den här gruppen ingår perfluoroktansulfonat 

(PFOS), vilken är en nedbrytningsprodukt från ämnen innehållande PFAS. PFCA är 

perfluorerade karboxylsyror och inom dessa ingår perfluoroktansyra (PFOA). PFOA är sin 

tur en nedbrytningsprodukt av PFCA och har blivit uppmärksammad på grund av sin 

ekotoxiska samt giftiga egenskap (Kemikalieinspektionen, 2006). Nedan visas två 

schematiska bilder, figur 6 respektive 7, över PFOS och PFOA:s kemiska strukturer. Både 

PFOS och PFOA har åtta kolatomer i de perfluorerade kolkedjorna.   

 

 

 

 
Perfluorerade ämnen som finns i naturen kommer från produktions-, användnings-, eller 

kasseringsfasen av produkter innehållande dessa ämnen. I den nordiska miljön har spår av 

dessa ämnen hittats bland annat i avloppsvatten, fisk, fågelägg samt sjö- och havsvatten 

(Kärrman et al., 2006). Perfluorerade ämnen som har undersökts mest är just PFOS och 

PFOA. Båda dessa ämnen är klassade som toxiska, biackumulerbara och väldigt persistenta 

mot någon form av nedbrytning (Trudel et al., 2008; Tang et al., 2009). PFOS är ett ämne 

som förbjöds år 2008 av EU vilket medför att ämnet är förbjudet att såväl framställa och sälja 

som att använda. PFOA däremot saknar fortfarande någon form av reglering 

(Kemikalieinspektionen, 2006). År 2006 kom många stora tillverkare av ämnet överens om 

att sluta produktionen av PFOA, detta har lett till att produktion av PFOA har minskat med 

hela 95 % fyra år senare. Målet med produktionsstoppet är att all produktion av PFOA ska 

vara över år 2015 (Souma, 2012).  

 

Det finns tre sätt att framställa perfluorerade ämnen på; direktfluorering på elektrokemisk 

väg, telomerisering och oligomerisation, där det förstnämnda sättet är ansett som traditionellt 

framställningssätt (Lewandowski et al., 2006). Idag används dock direktfluorering och 

telomerisering vid framställning av dessa ämnen. Vid direktfluorering löses organiska ämnen 

som ska fluoreras i flytande fluorväte. Elektrisk ström leds sedan genom den blandade 

lösningen. Reaktionen som bildas gör då att samtliga väteatomer i de organiska ämnena byts 

ut mot fluoratomer och perfluorerade ämnen bildas. Vid telomerisering används istället en 

Figur 7 – Schematisk bild över PFOA, 

Inspirerad av kemikalieinspektionen 

(2006) 

Figur 6 – Schematisk bild över PFOS, 

Inspirerad av kemikalieinspektionen 

(2006) 
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perfluorerad molekyl som utgångspunkt, som vid reaktion med en omättad molekyl bildar en 

perfluorerad telomer (Kemikalieinspektionen, 2006). Till skillnad från PFAS och PFCA så är 

fluortelomerer inte fullständigt fluorerade. Detta betyder att telomerens perfluorerade 

kolkedja är bunden till en kortare operfluorerad kolkedja, vanligtvis bestående av två 

kolatomer med väteatomer. Dock har fluortelomerer visats kunna brytas ned till det 

perfluorerade ämnet PFCA i miljön. Detta beror på att fluortelomerer ofta har PFCA som ett 

obundet restämne (Kemikalieinspektionen, 2009).   

 

Fluortelomerer används oftast idag som vatten- och smutsavvisande komponent på 

syntetmaterial likt polyester och polyamid. Syntetmaterialen impregneras oftast med 

dispersionspolymerer innehållande telomerer som kommer att sticka upp som ”svansar på 

materialets yta. Undersökningar har visat att fluortelomerernas kolkedjor har benägenheten 

att släppa från polymeren eller att impregneringen innehåller obundna rest-telomerer. I en 

studie där de analyserade allväderjackors kemikalieinnehåll visade det sig att samtliga jackor 

innehöll spår av både PFCA- och PFOS-relaterade ämnen. (Kemikalieinspektionen, 2006)  

 

Eftersom ämnen innehållande PFOS har blivit reglerade av EU och konsumenters 

efterfrågningar på PFOA-fria alternativ har ökat, har kemikalieleverantörer börjat använda 

sig av perfluorerade ämnen med kortare kolkedjor (Rudolf Group, 2009). Fluorkarboner med 

åtta kolatomer (C8) i kedjan, visas i figur 8 nedan, är ansedda att ge textila produkter optimal 

vatten- och oljeavvisning. Detta då C8 har en hög kemisk stabilitet samt god värme- och 

tvättbeständighet. Kolkedjor bestående av sex kolatomer (C6), visas i figur 9 nedan, är den 

typ som, enligt kemikalieleverantörerna, förhoppningsvis ska kunna ersätta C8, och de 

används flitigt i perfluorerade produkter för kommersiellt bruk (Anton-Katzenbach, 2012). 

Fluorkarboner innehållande C6-kejor har en god vattenavvisande förmåga men dessvärre inte 

lika god oljeavvisande förmåga, tack vare den kortare kedjelängden. Fördelen med C6-kedjor 

är deras ansett mindre miljö- och hälsofarlighet. C6-kedjor har bevisats vara mindre farliga 

för människor samt att nedbrytningsprodukter likt PFOS och PFOA inte förekommer 

(Sympatex factsheet, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Att poängtera är dock att produktionen av fluorkarboner av typ C6 är dyrare jämfört med C8. 

Detta beror på att kedjor med fyra (C4) och åtta (C8) kolatomer måste separeras vid 

framställningen av dessa preparat. Det hela leder till att en högre mängd av råmaterial krävs 

under produktionen och därmed bildas en högre produktionskostnad (Rudolf Group, 2009). 

Ersättning av C8-kedjor verkar idag svårt att genomföra om konsumenter inte vill tumma på 

funktionen en aning för att få ett mer miljö- och hälsoförbättrat slutresultat. Övergång till C6-

kedjor kommer innebära en högre produktions- och försäljningskostnad samtidigt som att 

Figur 9 – Fluorkarbon med åtta kolatomer (C8) i 

kedjan. Figuren är inspirerad av Chemical Book 

(2013) där ämnet namnges som perfluoroktan.  

Figur 8 – Fluorkarbon med sex kolatomer 

(C6) i kedjan. Figuren är inspirerad av 

Chemical Book (2013) där ämnet namnges 

som perfluorhexan.  
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funktionen kommer att vara en aning sämre jämfört med C8-kedjor (Anton-Katzenbach, 

2012).   

 

Fluorkarbonimpregneringars vatten- och oljeavvisande effekt försämras främst av två 

påfrestningar, tvätt och mekanisk nötning. Efter tvätt, händelseförloppet visas i figur 10 och 

enbart hängtorkning blir fluorkarbonens sidkedjor, vilka är superhydrofoba, desorienterade på 

grund av tvättvattnets höga polaritet och den vatten- och oljeavvisande effekten uppstår. 

Därför krävs en efterföljande värmebehandling, till exempel torktumling, efter tvätt så att 

fluorkarbonens sidkedjor kan bli orienterade igen och därmed återfå den vatten- och 

oljeavvisningen. Under tvätt utsätts fluorkarbonerna för mekanisk nötning då det 

impregnerade materialet gnids mot varandra under tvätten. Under detta scenario är det främst 

det yttersta lagret av impregneringen som får en minskad vatten- och oljeavvisande effekt 

(Rudolf Group, 2009).   

 

 
 

 

 

 

Fluorkarbonimpregneringar som används vid beredning av kommersiella produkter består 

generellt av 15-30 % fluorkarbonskomponenter, 1-3 % emulgeringsmedel som håller 

blandningen jämn och 8-25 % organisk lösning och vatten. När textilier impregneras med 

fluorkarbonimpregneringar så släpps flyktiga ämnen ut under tork- och härdningsprocessen. 

Dessa flyktiga ämnen är klassade som volatile organic compounds (VOC) (Schindler & 

Hauser, 2004). Ämnen som är VOC-klassade är organiska föreningar som har en förmåga att 

förångas i rumstemperatur och förflyktigas i atmosfären (Wang et al., 2013). För att förhindra 

att dessa flyktiga gaser uppkommer används en booster (presenteras närmare under avsnitt 

3.3.3) under beredningsprocessen. Boostern har två positiva inverkningar under beredningen. 

Den kan bidra till att mer än 90 % av de flyktiga gaserna blir reducerade under tork- och 

härdningsprocessen, samt att en mindre mängd fluorkarboner krävs för att uppnå ett bra 

resultat (Schindler & Hauser, 2004).     

 

Figur 10 – Fluorkarboners förändrade ytstruktur efter tvätt samt återställning 

efter torktumling. Figuren är inspirerad av Rudolf Group (2009) 
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Tack vare konsumenters ifrågasättande attityd gentemot miljö- och hälsofrågor så har flertalet 

företag valt att utesluta användning av perfluorerade ämnen i sina kläder. Några av dessa 

företag är bland annat klädjätten H&M och friluftsvarumärket Fjällräven (Froster, 2013).  

 

Forskning av perfluorerade ämnen har länge varit en drivkraft inom industrin och utfasning 

av farliga ämnen har skett. Dock har industrin valt att byta ut dessa farliga ämnen till ämnen 

som forskats mindre på. Enligt Magnus Engwall forskare i ekotoxikologi vid Örebro 

universitet så kan dessa nya ämnen ha ungefär samma negativa effekter som de äldre ämnena, 

eller så kan det vara så att nya problem uppstår (Froster, 2013). 

 

3.3.1 Dendrimerer 

 

Dendrimerer beskrivs vara en vidareutveckling av traditionell och väletablerad polymerkemi 

och har fått en stor popularitet på grund av dess mångsidighet (Colleoni, 2011). Det är 

dendrimerens uppbyggnad som ger den dess mångsidighet. Uppbyggnaden består av ett 

tredimensionellt nätverk med utbytbara ändgrupper vilket betyder att dendrimeren kan få 

olika egenskaper beroende på vilket område man väljer att använda den inom (Namligoz et 

al.,, 2009; Tang et al.,, 2009). Dendrimeren kan innehålla upp till 124 olika hydrofobiska 

grupper som binder till ändgrupperna (Rudolf Group, 2009). Dendrimerens mångsidighet kan 

också fås genom att fylla ut hålrummen inuti dendrimeren eller genom modifikation av 

kärnan (Colleoni, 2011).  

 

Dendrimerer är symmetriska och nästintill monodispersa, vilket betyder att polymeren är 

uppbyggd av molekyler med samma molekylmassa rakt igenom. Dendrimerens karaktär är 

uppbyggd på så sätt att den är förgrenad, det vill säga bildar nätverk, och individuella enheter 

återkommer flera gånger inom dendrimeren. Figur 11 nedan är inspirerad av Rudolf Group 

(2009) och är en enkel skiss över hur dendrimerens CH3-grupper bildar en kristallin 

nätverksuppbyggd yta på det impregnerade materialet. Detta bidrar till att 

dendrimerimpregneringen bildar en homogen ytstruktur och en jämn vattenavvisning uppstår 

(Rudolf Group, 2009).   

 

 

 

 

En dendrimer 

Figur 11 – Visar hur dendrimerens CH3-grupper bildar nätverksstruktur på det 

impregnerade materialet, inspirerad av Rudolf Group (2009) 
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består av fyra enheter. Enheterna, uppräknade inifrån dendrimerens centrum och ut, är en 

kärna, hålrum, förgreningsenheter samt tätt packade ytgrupper. Dendrimerer tillverkas genom 

stegvisa reaktioner. De stegvisa reaktionerna gör att ett monomerlager kan byggas upp i taget 

så att ett nätverkssystem kan bildas (Namligoz et al., 2009). När en dendrimer tillverkas är 

graden av förgrening en viktig molekylär utgångspunkt. Det är graden av förgrening som 

bestämmer hur dendrimerens fysiska och kemiska egenskaper (Tang et al., 2009). 

Dendrimerens nätverksuppbyggnad ger upphov till hög grad av mekanisk- samt termisk 

stabilitet tack vare nätverksstrukturen. Nätverksuppbyggnaden sker genom att minst tre 

kovalenta bindningar bildas (Callister & Rethwisch, 2011). Skillnaden mellan fluorkarbonen 

och dendrimeren är dess uppbyggnad, där fluorkarbonen har en linjär polymerkedja och 

saknar förmågan att bilda nätverk (Albertsson et al., 2009).  

 

Genom att kombinera dendrimerer med fluorerade polymerer kan en bättre beständighet, i till 

exempel textiliers ytbehandling fås. Detta beror på dendrimeren ger den fluorerade 

polymeren en högre självorganisation och ett mellanting mellan linjär och förgrenad struktur 

fås (Colleoni, 2011). När dendrimerer och fluorkarboner beblandas i en impregnering måste 

värme tillsättas för att de bägge vattenavvisande komponenterna skall kunna samverka. När 

värme- och nedkylning sker under impregneringsprocessen kommer dendrimeren att bli 

kristallin och bilda ett nätverk. Under detta händelseförlopp kommer dendrimeren tvinga 

fluorkarbonens kolväte-kedjor att göra detsamma. Under kristallisationen kommer därför de 

perfluorerade sidkedjorna att tryckas upp mot det impregnerade materialets yta. Således 

kommer en mer beständig impregnering att bildas. Detta då två olika vattenavvisande 

komponenter kommer att skydda mot väta både på materialets yta, i form av fluorkarbonernas 

linjära kedjor, samt inuti materialet där dendrimererna bildat ett tredimensionellt nätverk 

(Rudolf Group, 2009). Figur 12 är en förenklad figur över hur fluorkarbonens kolväte-kedjor 

befinner sig på materialets yta medan dendrimerens nätverk hittas inuti materialet.  

 

 

 

 Figur 12 – Impregnering med en kombination av fluorkarboner och dendrimerer på ett 

textilt material. Inspirerade av Rudolf Group (2009) 
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En annan fördel med dendrimerer är dess relativt enkla tillverkningsprocess samt dess 

egenskap att kunna tillverkas i storskalighet utan att kosta för mycket. Storskaligheten beror 

på att dendrimeren är lättlöslig i vatten och en låg koncentration krävs vid 

beredningsprocessen. Dessa två fördelar gör att textilindustrin kan med fördel använda 

dendrimerer som vattenavvisande komponenter till textilier för kommersiellt bruk (Tang et 

al., 2009; Namligoz et al., 2009).  

 

Dendrimerer anses vara ett bra alternativ till de traditionella perfluorerade ämnena när det 

kommer till vattenavvisning. Detta tack vare dendrimerens nätverksstruktur som har uppvisat 

lika goda vattenavvisande effekter. Dendrimerer anses vara ett bra alternativ där 

vattenavvisande effekt krävs under inverkan av mekanisk påfrestning såsom nötning (Rudolf 

Group, 2009). Motståndskraften mot nötning beror på den homogena ytstrukturen i 

jämförelse med fluorkarbonens utstickande sidogrupper som visas i figur 12. Under 

påfrestning av nötning kommer enbart dendrimer-impregneringens översta lager att påverkas 

och därmed lämnas underliggande lager av hydrofoba CH3-grupper intakta och en 

vattenavvisande effekt kvarstår (Anton-Katzenbach).  

 

Ur miljösynpunkt är dendrimeren ett bra substitut mot perfluorerade impregneringar då en 

god vattenavvisande effekt är möjlig. Jämfört med fluorkarboner så innehåller inte 

dendrimerer några onedbrytbara ämnen likt fluor. Dock ska det påpekas att dendrimerer 

saknar en oleofob karaktär vilket gör att den inte kan repellera olja eller fet smuts. 

(Kemikalieinspektionen, 2004; Anton-Katzenbach, 2012) 

 

3.3.3. Hjälpkemikalie - booster 

En booster är en hjälpkemikalie som används under impregneringsprocessen för att öka 

impregneringens hållbarhet genom till exempel ökad tvättbeständighet. En booster består av 

blockerade eller oblockerade isocyanater där den vanligast förekommande varianten inom 

textil impregnering är den blockerade. Blockerade isocyanater har ett skyddande lager utanpå 

kemikalien vilket gör att de reaktiva isocyanat-grupperna besitter en temporär förslutning 

innan de används i impregneringstillfället. Under impregneringsprocessen blir isocyanaterna 

aktiverade, alltså oblockerade, med hjälp av värme under beredningsprocessen (Rudolf 

Group, 2009).  

 

Alla isocyanater har minst en reaktiv isocyanat-grupp i molekylstrukturen, där 

diisocyanaterna har två. Diisocyanaten är den vanligaste varianten inom industrin tack vare 

egenskapen att kunna binda ihop andra molekyler genom reaktion på två ställen. Nackdelen 

med isocyanater är dess negativa påverkan på huden och luftrören. Ämnet har också bevisats 

genom senare forskning kunna framkalla astmaanfall om isocyanaterna tas upp genom huden 

(Arbetsmiljöverket, 2005).  
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4. Experimentell studie 

4.1 Material 

 

F.O.V. tillverkar, för- och efterbehandlar samt levererar textila fabrikat, vilka används till 

skidkläders yttermaterial.  

4.1.1 Substrat 

Ingående material i den experimentella studien är en polyesterväv (PES) och en polyamidväv 

(PA 6.6), vilka F.O.V. har subventionerat. I tabell 1 nedan finns en materialspecifikation över 

de ingående vävarna. 

Tabell – 1 Materialspecifikation och bindning för de i experimenten använda PES- och PA 6.6-
vävarna 

 

4.1.2 Kemikalier 

Vätmedel, pH-justerande syra, booster samt vatten- och oljeavvisande komponenter har 

använts. På grund av företagets sekretess kommer dock kemikalierna inte att namnges.    

 

Vätmedlet, pH-justeraren och boostern användes som hjälpkemikalier under 

impregneringarna. Vätmedlet ökar materialets ytspänning, vilket medför en högre 

kemikalieupptagning. Den pH-justerande syran ger impregneringsbadet rätt pH-halt medan 

boostern ökar tvättbeständigheten hos den vatten- och oljeavvisande komponenten. De 

ingående vatten- och oljeavvisande komponenterna i experimenten har varit fluorkarboner av 

typ C6 och dendrimerer. Fluorkarbonerna som har använts är både PFOA- samt PFOS-fria.  
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4.2 Experimentell metod  

Fabrikaten impregnerades med tre olika impregneringar och utsattes därefter för olika 

påfrestningstester. Efter detta utfördes karakteriseringstester för att undersöka hur materialens 

vatten- och oljeavvisande egenskaper påverkats. Innan påfrestningstesterna påbörjades 

konditionerades samtliga provbitar i ett rum med en temperatur på 20 ± 2°C och med en 

luftfuktighet på 65 ± 2 %.  

 

4.2.1 Impregnering 

Impregneringarna har utförts med tre olika kemikaliekonstellationer. En innehållande 

fluorkarboner, en fluorkarbonfri samt en impregnering innehållande både fluorkarbon- och 

fluorkarbonfria komponenter. De fluorkarbon- och fluorkarbonfria impregneringarna har 

blandats manuellt på plats, se ingående mängder i tabell 2 nedan, medan 

blandimpregneringen har blandats av F.O.V., då receptet är sekretessbelagt för utomstående.  

 

Impregneringen skedde genom att materialen foularderades två gånger med ett tryck på 20 

Pascal. Vätskenivån i foularden hölls på en konstant nivå under hela foularderingsprocessen. 

Prover av vardera material och impregnering vägdes innan och efter foularderingen för att 

kunna uppmäta materialens impregneringsabsorption. Absorptionen beräknas genom 

användandet av ekvation 2, se resultat i tabell 3:  

 

WH20  
     

  
 x 100                    (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemikalier Fluorkarbonimpregnering Fluorkarbonfri 

impregnering 

Vätmedel 1 g 1 g 

pH-justerare 1 g 1 g 

booster 15 g 15 g 

Fluorkarboner (C6) 55 g - 

Dendrimer - 80 g 

Rumstempererat vatten 928 g 903 g 

Tabell 2 – Mängden ingående kemikaliekomponenter i fluorkarbon- och fluorkarbonfria 
impregneringarna.  
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Tabell 3 – PES och PA 6.6 absorption av de tre olika impregneringarna 

 

 

De foularderade proverna spändes upp på en spannram, se figur 13, och härdades i en 

härdugn med en temperatur på 110°C. Polyesterproverna härdades i 1,7 minuter och 

Polyamidproverna i 1,8 minuter. Därefter kondenserades proverna i härdugnen under en 

minut med olika temperaturer, 140°C och 160°C för polyester respektive polyamid.  

 

 

 

 

 

Ytterligare två alternativa kondensationstemperaturer för polyamid användes, 140°C 

respektive 180°C. Dessa temperaturförändringar utfördes för att se om 

kondensationstemperaturen påverkar karakteriseringstesternas utslag.  

 

 

Material Impregnering 
m1 

vikt innan, g 

m2 

vikt efter, g 
Absorption, % 

PES Fluorkarbonimpregnering 22,2 36 62,2 

PA 6.6 Fluorkarbonimpregnering 14,1 23 63,1 

PES Fluorkarbonfri 

impregnering 

22,6 36,9 63,3 

PA 6.6 Fluorkarbonfri 

impregnering 

14,7 23,6 60,5 

PES Blandimpregnering 23,5 38 61,7 

PA 6.6 Blandimpregnering 14,8 23,7 60,1 

Figur 13 – Uppspänt prov på spannram innan 

härdning.  
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4.2.2 Påfrestningstester 

Påfrestningar i form av tvätt med efterföljande torktumling, UV-ljus och nötning i form av 

martindale har använts och dessutom har åtta olika testkombinationer utförts. De använda 

testkombinationerna finns i tabell 4 nedan.  

Tabell 4- De åtta olika påfrestningskombinationerna 

Prov Tvätt-test UV-test Martindale-test 

Original    

TV (tvätt och torktumling) X   

UV (UV-ljusutsatta)  X  

MD (martindale-utsatta)   X 

TV&UV X X  

TV&MD X  X 

UV&MD  X X 

TV, UV&MD X X X 

 

Tvätt-tester har varit tvungna att utföras först då prover som ska tvättas måste overlockas i 

kanterna, för att förhindra att proverna repar upp sig under tvätt. Om UV-ljus- eller 

martindale-testerna hade utförts innan overlock, samt tvätt, hade provbitarna blivit för små 

för att spraytestas. Detta då standardiserade provbitsstorlekar används till martindaletestet 

samt på grund av det limiterade utrymmet som finns i UV-maskinen. Ett gemensamt beslut 

om att testa UV-ljus innan martindale togs. Detta då cirkulära prover används till martindale 

och fyrkantiga prover är lättare att fästa i UV-maskinen, jämfört med cirkulära.  

 

För att öka testernas trovärdighet och samtidigt minimera felkällor har sju provbitar av varje 

material och impregnering genomgått samma påfrestningstest. Detta har gjorts för att 

undersöka karakteriseringstesternas reproducerbarhet.  

 

4.2.2.1 Tvätt-test 

Samtliga prover overlockades i kanterna innan tvätt-testerna, vilka utfördes enligt standarden 

SS-EN ISO 6330. Provbitarna fick genomgå samma tvättprogram, med temperaturen 40°C, 

fem gånger och torktumlades därefter.   

  

4.2.2.2 UV-ljustest 

UV-ljustester har utförts i en UV-maskin vars primära användningsområde är att undersöka 

nedbrytningen av färg på textila material. Detta gör att fästanordningen i maskinen är 

anpassad för denna typ av test och medför att fästandet av proverna inte skett enligt någon 

standard. Proverna har tråcklats upp, se figur 14, med hjälp av nål och tråd på metallstänger 

inuti maskinen, figur 15.  
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UV-maskinen ställdes in enligt standarden SS-EN ISO 4892-2:2006 och detta program går 

under namnet alpint UV-ljus enligt F.O.V. Alpint ljustest är en artificiell motsvarighet till den 

strålning som finns naturligt i utomhusmiljöer. För att kunna uppnå detta används två filter 

med olika våglängder, 340 samt 420 nm för innerfiltret respektive ytterfiltret. Lampan i 

maskinen utstrålar tre olika energimängder under samtliga testomgångar: 188 MJ/m
2
, 701 

kJ/m
2
 och 223 J/m

2
. Varaktigheten för varje testomgång är 44 timmar. 

 

Att UV-maskinen inte är anpassad till dessa större provbitar medför att alla prover, som 

utsatts för samma påfrestningar, inte får plats samtidigt i UV-maskinen. Vidare medför detta 

att UV-maskinen måste köras flertalet gånger, vilket kan bidra till att provbitarna inte utsätts 

för exakt samma strålningsmängd. För att minimera felkällan kan ett referensprov användas. 

Detta har dock inte applicerats till dessa tester då F.O.V. inte har kunnat tillhandahålla denna 

utrustning. Utöver detta har även UV-maskinen kalibrerats om efter att ungefär 2/3 av alla 

prover utsatts för UV-ljus. 

 

4.2.2.3 Martindale-test 

Martindale-tester har utförts genom en modifikation av standarden SS-EN ISO-12947-1,2. 

Till skillnad från standarden, där materialet nöter mot en standardiserad ullduk, har materialet 

nötts mot en bit av samma material. Skälet till att det modifierade testet använts är i ett försök 

att efterlikna den naturliga slitningen, som skidkläder utsätts för då materialet nöts mot 

samma material under användningsfasen. Varvtalet för varje testomgång uppgick till 5000 

varv.  

4.2.3 Karakteriseringsmetoder 

Tre karakteriseringstester har utförts för att avgöra impregneringarnas vatten- och 

oljeavvisande effekt. De använda karakteriseringstesterna i denna studie är: spray-, 

bundesmann- och oljetest.  

 

Figur 14 – Upptråckling av provbitar 

i F.O.V.s UV-maskin.   

Figur 15 – Vy av fastspända prover i 

F.O.V.s UV-maskin.  
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4.2.3.1 Spraytest 

Spraytest har utförts då det ger en direkt indikation på materialets vattenavvisande effekt. 

Detta test är dessutom en tidseffektiv metod och används regelbundet inom industrin. 

Resultatet av ett spraytest bedöms enligt en standardiserad skala. Trots att en standardskala 

används så kan skillnader uppkomma då bedömningen sker av individuella personer, vilket 

leder till subjektiva resultat. Resultaten är dock tillförlitligt så länge det är samma person eller 

personer som utför bedömningen av alla prover, vilket medför att bedömningskriterierna 

förblir samma.  

 

Spraytester har utförts enligt standard SS-EN 24920. Provbitarna har placerats under en tratt 

med ett avstånd på 150 mm och med en lutning på 45°. 250 ml destillerat vatten har används 

under alla provomgångar. En visuell bedömning har skett med hjälp av en standardiserad 

ISO-skala på 1-5, där 1 är sämst och 5 är bäst. 

 

Tre provbitar av varje material och impregnering, vilka har genomgått samma påfrestningar 

testades och ett medelvärde av dessa beräknades. 

 

4.2.3.2 Bundesmann-test 

Spraytester är inte tillräckligt omfattande för att kunna ge en fullständig bild av hur ett 

material och dess impregnering ter sig under utsättning för längre vattenpåfrestningar, likt 

regn. Därför har ytterligare en vattenavvisande karakteriseringsmetod använts, bundesmann-

test. Likt spraytest visar bundesmann-test ett materials vattenavvisande effekt genom en 

visuell bedömning enligt en standardiserad skala. Bundesmann-testet pågår under en längre 

period, jämför med spraytest, vilket medför att materialet utsätts för en större mängd vatten, 

vilket även faller från en högre höjd. Förutom subjektiva resultat så ger bundesmann även 

objektiva, konkreta mätvärden. De kvalitativa mätvärdena anger hur mycket vatten som 

absorberas samt tränger igenom materialet.  

 

Bundesmann-tester utfördes enligt standarden SS-EN 29865. Innan varje testomgång 

påbörjades utfördes en obligatorisk kalibrering. Kalibreringen skedde genom att maskinen 

ställdes in med ett tryck på cirka 1,3 Pascal samt med en vattentemperatur på 20°C. Maskinen 

kördes igång med tillhörande rotation och efter 2,5 min stoppades maskinen och vattnet i de 

fyra bägarna mättes. För ett godkänt kalibreringsresultat ska bägarna innehålla en 

vattenmängd på 200 ± 10 ml. Om en godkänd vattenmängd inte uppnås måste inställningarna 

ses över och kalibreringen göras om.  

 

Bundesmann-maskinen, se figur 16, har cirka 300 jetstrålar och vattendropparna träffar 

materialet vinkelrätt. Varje provbit är fastspänd i en individuell bägare, se figur 17, som är 

placerad 150 cm nedanför jetstrålarna. Trots att maskinen består av fyra bägare användes 

enbart tre av dessa. Detta då varje provomgång bestod av tre provbitar av samma material och 

impregnering, vilka utsatts för samma påfrestningar. En provbit per testomgång vägdes innan 

och efter testet.  
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Bundesmann-testerna pågick under 10 minuter, dock bedömdes materialens vattenavvisande 

effekt visuellt med hjälp av standardskala efter 1 och 5 minuter, utan att maskinen stannades, 

samt efter 10 minuter när testomgången avslutats. Standardskalan är en ISO-skala på 1-5 där 

1 är sämst och 5 är bäst. Materialets absorption beräknades genom användandet av ekvation 

2. Vätskegenomträngningen noterades genom att vattnet i respektive bägare mättes med hjälp 

av provrör. Ett medelvärde av såväl absorptionen som genomträngningen beräknades.  

 

En viss variation kan uppkomma under bundesmann-testerna på F.O.V. Detta då 

vattentrycket i bundesmann-maskinen förändras om tvättmaskinen, som finns i samma rum 

och använder sig av samma vattenledningar, är igång. Under tvättmaskinens olika 

programdelar så som sköljning och centrifugering kan trycket i bundesmann-maskinen 

förändras. Detta är något som måste uppmärksammas och i första hand bör testerna utföras då 

tvättmaskinen inte används. Om tvättmaskinen detta till trots används måste trycket i 

bundesmann-maskinen hållas jämnt manuellt. 

 

4.2.3.3 Oljetest 

Ett oljetest kan kännas överflödigt när det kommer till skidkläder då detta ofta inte är en 

efterfrågad egenskap. När man pratar om oljeavvisning så innefattar även det smutsavvisning. 

Smutsavvisning kan vara en fördel för skidkläder då tvätt oftast inte sker regelbundet. 

Ytterligare en anledning till att oljeavvisningen har testat är att fluorkarbonkemikalien som 

använts i två av impregneringarna har både en vatten- och oljeavvisande effekt. För att kunna 

se impregneringarnas totala nedbrytning har därmed båda avvisningarna tagits i beaktande.  

 

Oljetestet utfördes enligt standarden SS-EN ISO 14419. Sex olika oljor med skilda 

ytspänningar användes för att ta reda på impregneringarnas oljeavvisande effekt. Fem 

Figur 17 – Uppspänt polyestermaterial 

över bägare i en bundesmann-maskin 

på F.O.V. 

Figur 16 – Bundesmann-maskin på 

F.O.V. 
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droppar av vardera olja droppades på materialet. Efter 30 sekunder utfördes en visuell 

bedömning enligt en standardiserad ISO-skala, där olja 6 innebär högst oljeavvisning och om 

olja 1 inte uppnås medför detta att provet inte uppvisar någon oljeavvisande effekt alls. Till 

oljetestet användes endast en provbit av varje material och impregnering, vilka genomgått 

samma påfrestningar. Reproducerbarheten säkerhetsställs istället genom att flertalet droppar 

av vardera olja använts.   
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5. Resultat och diskussion 
 

Resultaten från karakteriseringstesterna representeras i detta avsnitt i form av grafer. Graferna 

är uppdelade efter material då det i första hand är impregneringarna som jämförs sinsemellan. 

Genomgående i avsnittet kommer de resultat som framkommit för de impregnerade 

polyesterproverna att presenteras först och därefter de för polyamid 6.6. I resultaten används 

följande förkortningar för materialen, impregneringarna samt påfrestningarna: 

 

PES = polyester 

PA 6.6 = polyamid 6.6 

FK = fluorkarbonimpregnering  

FF = fluorkarbonfri impregnering  

BI = blandimpregnering 

TV = tvätt och torktumling 

UV = UV-ljusutsatta 

MD = martindale-utsatta 

 

Polyamidproverna, vilka har kondenserat med alternativa kondensationstemperaturer samt en 

industriellt fluorkarbonimpregnerad polyester har även genomgått de tre 

karakteriseringstesterna. Proverna har dock endast utförts i original, det vill säga utan att 

några påfrestningstester utförts. Polyamidproverna med en alternativ 

kondensationstemperatur samt den industriellt impregnerade polyesterns resultat presenteras i 

ett eget avsnitt, benämnt som adderade prover.  

 

Efter resultaten för respektive karakteriseringstest kommer en diskussions-del som diskuterar 

och analyserar kring resultaten och vad dessa kan innebära. För de adderade proverna 

kommer dock denna diskussions-del ligga efter samtliga karakteriseringstester. 

 

Ett känseltest har även utförts för att undersöka hur materialet förändras efter de olika 

impregneringarna och påfrestningarna. Detta kan ha en betydelse för skidkläders komfort 

men har dock ingen betydelse för den vatten- och oljeavvisande effekten. Känseltestet tas 

därför varken upp i resultatdelen eller diskuteras utan hittas enbart i bilaga 2.  

 

För att de fullständiga resultaten för spraytesterna se bilaga 3, för bundesmann-testerna se 

bilaga 4 och för oljetesterna se bilaga 5. 
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5.1 Spraytest 

 

Spraytestet för de impregnerade polyesterproverna visas i figur 18. I figuren ser man att de tre 

impregneringarna uppnår det bästa resultatet, ISO 5 (5), i originaltillstånd, det vill säga inte 

utsatta för några påfrestningar. Impregneringarnas prestanda förblir oförändrad efter såväl 

TV, UV, MD samt TV&MD.  

 

I figur 18 ser man att en försämrad vattenavvisning uppstår efter TV&UV. FK uppvisar här 

bäst resultat, i form av en 4:a medan FF har fått en markant försämring ner till 2. Resultatet 

för BI hamnar mellan FK och FF och uppnår en 3:a. Efter att ha utsatts för UV&MD har 

samtliga impregneringar påverkats lika mycket och fått en något mindre vattenavvisande 

effekt, vilket har resulterat i en försämring på ett steg, ner till en 4:a.  

Påfrestningskombinationen TV, UV&MD påverkar alla impregneringar. Dock klarar BI 

påfrestningen bäst med ett resultat på 4. FK:s betyg sjunker ner till en 3 och FF sjunker 

ytterligare med 0,5 vilket visas i figur 18.  

 

Man ser i figur 18 nedan att det endast är tre påfrestningskombinationer som på olika sätt 

påverkar de tre impregneringarna. FK uppvisar sämst resultat efter att ha utsatts för samtliga 

påfrestningar medan FF och BI påverkas mest när de utsätts för både TV&UV samt TV, 

UV&MD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18 - Spraytestresultat för de tre impregneringarna på PES. TV = tvätt och torktumling, 

UV=UV-ljusutsatta, MD = martindale-utsatta.  
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Spraytesterna för PA 6.6 visar större förändringar av den vattenavvisande effekten än de för  

PES, se figur 19. Redan vid original så uppnår FF ett sämre resultat än de övriga två. FK och 

BI uppnår båda resultat 5 medan FF hamnar på 4,5. De tre impregneringarna erhåller samma 

resultat efter TV och förblir således oförändrade. I figur 19 ser man att efter UV-

ljusutsättning behåller fortfarande FK och BI sina toppvärden. Värt att notera är att även FF 

uppnår det högsta betyget, 5, vilket innebär att FF fått en förbättrad vattenavvisning efter att 

ha utsatts för UV jämfört med original.  

 

MD sänker samtliga impregneringars vattenavvisande effekt ner till en 4:a. Trots att alla 

impregneringar sänkts till samma värde så har FF i förhållande till de övriga två fått en 

mindre försämring, detta då FF går från en 4,5 till en 4. TV&UV påverkar de impregnerade 

PA 6.6-proverna precis lika mycket som de impregnerade PES-proverna, FK minskar till en 

4:a och FF till en 2:a. Även här är det värt att notera att FF på PA 6.6 har påverkas mindre än 

FF för PES detta då resultatet förfallit från 4,5 till 2 respektive 5 till 2. TV&MD och 

UV&MD påverkar impregneringarna på samma sätt som prover utsatta för endast MD, alla 

impregneringars resultat hamnar på en 4:a. När det kommer till den sista staplen i figur 19 ser 

man att FK uppnår en 4:a medan de övriga två imregneringarna får varsin 3:a. Återigen är det 

värt att notera att FF har påverkats mindre än BI då sänkningen från original är 1,5 respektive 

2.  

 

I figur 19 ser man att alla påfrestningstester utom TV och UV har påverkat impregneringarna 

utifrån original, med undantag för FF efter utsättning av UV där vattenavvisningseffekten 

höjs. FK är håller högst värde genom alla påfrestningstester och går aldrig under en 4:a. Dock 

har FF i förhållande till original klarat av MD, TV&MD samt UV&MD påfrestningarna 

bättre än de övriga två impregneringarna, då värdet endast minskat med 0,5 för FF och med 1 

för de övriga.  

 

 
 Figur 19 - Spraytestresultat för de tre impregneringarna på PES. TV = tvätt och torktumling, 

UV=UV-ljusutsatta, MD = martindale-utsatta.  
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Resultaten av spraytesterna visar en marginell försämring av den vattenavvisande effekten 

efter de flesta påfrestningskombinationerna. Samtliga impregneringar, utom FF och BI efter 

TV&UV samt TV, UV&MD, hamnar på en 4:a eller högre. En 4:a efter ett spraytest anses av 

många vara ett godkänt vattenavvisande resultat. Givetvis kan olika företag ha olika krav och 

ett godkänt resultat kan vara allt ifrån 3-5 beroende på produkten och användningsområdet.  

 

FF är den impregnering som uppvisar sämst resultat, även om detta är mycket marginellt. 

Spraytestresultaten visar dock att impregneringarna utförda på PES uppvisar en något bättre 

vattenavvisande effekt. Att de impregnerade PES proverna uppvisar bättre resultat kan ha att 

göra med impregneringarnas respektive vidhäftningsförmåga till materialen. Ju bättre 

impregneringen fäster desto mer motståndskraftig blir den mot olika yttre påfrestningar. 

5.2 Bundesmann-test 

 

Resultaten för bundesmann-testerna presenteras i tre olika avsnitt. Först kommer den visuella 

bedömningen av vattenavvisningen och därefter presenteras de två objektiva datavärdena. Av 

de två objektiva datavärdena presenteras materialens vätskeupptagning, i form av absorption, 

först och därefter vätskegenomträngning.  

5.2.1 Visuell bedömning av vattenavvisning 

Figur 20 visar att av de impregnerade polyesterprovbitarna så uppnår BI bäst resultat, 5 vid 

original. FK uppnår en 5:a efter en minut men sänkts till en 4:a efter fem minuter och behåller 

även detta värde efter tio minuter. FF uppnår däremot det lägre resultatet 4,5 redan efter en 

minut och behåller detta värde efter fem minuter. Efter tio minuter påverkas dock FF mer och 

sänks med ytterligare 0,5 och hamnar därmed precis som FK på en 4:a.  

 

Efter TV behåller FK och BI sina resultat genom hela testomgången. FF uppnår samma 

resultat som vid original dock sker sänkningen redan efter en minut, och resultatet hamnar 

därmed på en 4:a genom hela testomgången. Efter utsättning för UV förblir BI oförändrad 

medan FK och FF påverkas marginellt. Störst skillnad ser man efter en minut där 

impregneringarna sjunker med 1 respektive 0,5 steg. MD orsakar ingen betydande försämring 

för FK. Dock ser man i figur 20 att FF:s resultat sjunker stegvis från en 4:a ner till en 3:a. Det 

är även först efter MD som BI uppvisar en försämring vars prestanda sjunker ner från en 5:a 

till en 4:a.  

 

Efter TV&UV påverkas alla impregneringarna rejält. FK får en mindre sänkning efter en 

minut med 0,5 och prestandan fortsätter att sjunka efter fem minuter och resultatet slutar på 

en 3:a efter 10 minuter. FF erhåller det sämsta värdet, en 1:a redan efter 5 minuter. BI:s 

resultat slutar på en 2:a efter 10 minuter. Det ska dock noterats att trots att BI uppvisar ett 

högre resultat än FF så har båda impregneringarna försämrats lika mycket från original. 

 

Efter TV&MD är det endast FK och BI som påverkas. FK:s resultat sjunker efter fem minuter 

från en 4:a till en 3:a medan BI:s resultat sjunker redan efter en minut ner till en 4:a. I de två 

sista kolumnerna i figur 20 uppvisas de största förändringarna. FK uppvisar för första gången 

sämst resultat och har försämrats med 3 steg vilket resulterar i en 1:a och därmed lägsta 

värdet. FF och BI hamnar båda på en 2:a, dock uppnår BI ett högre värde än FF efter en 

minut.  

 

I figur 20 ser man att BI uppnår bäst resultat med undantag för TV&UV där FK uppvisar en 

bättre motståndskraft. FK och FF ligger relativt jämnt när de endast utsatts för en påfrestning. 
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Det är först när mer än en påfrestning har utförts som stora skillnader uppstår såväl mellan 

FK och FF som jämfört med original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten för PA 6.6 visar likt PES att BI uppnår högsta värdet och förblir oförändrad efter 

TV och UV. FK visar i figur 21 samma höga resultat som BI vid original och även efter UV. 

Dock uppvisar FK endast det högsta betyget efter tvätt efter en minut och därefter sjunker 

värdet ner till en 4:a. FF har ett lägre resultat redan vid original än de övriga två 

impregneringarna och uppnår endast en 4:a. Detta resultat förblir oförändrat för FF efter såväl 

TV och UV. 

 

Efter MD uppvisar alla tre impregneringarna en försämring, dock uppnår FK den största 

försämringen. FK går från att ha uppnått en 4:a efter en minut ner till en 2:a efter tio minuter. 

BI:s försämring är mindre då den efter en minut uppnår en 4:a och endast sänker sitt värde 

med ytterligare ett steg, ner till en 3:a, efter tio minuter. Även FF uppvisar en försämring 

även om denna endast är marginell och impregneringen endast sänkt sitt resultat med 0,5 

jämfört med original. 

 

Precis som vid PES uppnås en markant försämring av samtliga impregneringar efter TV&UV 

och även här uppvisar FF sämst resultat. FK uppnår ett betyg som ligger en nivå över FF 

medan BI endast uppnår ett betyg som är en halv nivå bättre. Efter TV&MD uppvisar 

samtliga impregneringar en försämring med tiden och FK samt FF slutar på en 2:a medan BI 

Figur 20 – Resultat för vattenavvisande bedömning av Bundesmann-test för de tre impregneringarna på 

PES. TV = tvätt och torktumling, UV = UV-ljusutsatta och MD = martindale-utsatta. 
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hamnar på 2,5. Efter UV&MD samt TV, UV&MD hamnar samtliga impregneringar på det 

lägsta betyget, 1, vilket innebär att de i princip inte uppnår någon vattenavvisning över huvud 

taget. 

 

 

 

 

 

 

Resultaten av Bundesmann påvisar att det sker större förändringar efter de olika 

påfrestningskombinationerna än vad spraytesterna visar. Detta medför att bundesmann är en 

bättre metod att använda i ett försök att ta reda på hur de tre impregneringarna påverkas av 

olika påfrestningar.  Till skillnad från spraytesterna så är det enbart efter ett fåtal 

påfrestningar som impregneringarna uppnår en 4:a eller högre.  

 

Likt spraytestresultaten visar bundesmann på att impregneringarna utförda på PES får en 

bättre vattenavvisande effekt än de för PA 6.6. Man ser dock samma mönster för de olika 

materialen, vilket ytterligare visar att impregneringarnas vidhäftningsförmåga till de olika 

materialen har en stor betydelse. Om detta beror på fibrernas kemiska uppbyggnad eller olika 

konstruktion går dock inte att svara på. 

 

Efter TV och UV uppvisar proverna ingen större förändring, med undantag för FK på PA 6.6 

som får en något försämrad vattenavvisande effekt efter TV. Det är först när dessa två 

påfrestningar kombineras med varandra eller med MD som skillnad uppnås. 

 

Figur 21 – Resultat för vattenavvisande bedömning av Bundesmann-test för de tre 

impregneringarna på PA 6.6. TV = tvätt och torktumling, UV = UV-ljusutsatta och 

MD = martindale-utsatta. 
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Efter enbart MD har samtliga impregneringar påverkats. Här ser man dock skillnader mellan 

vilket material som impregneringarna foularderats med. För PES uppvisas en mindre 

försämring än för PA 6.6, vilket återigen indikerar på att impregneringarnas 

vidhäftningsförmåga till de respektive materialen har en stor inverkan. Att impregneringarna 

innehållande fluorkarboner påverkats stämmer bra överens med teorin som fastslår att 

fluorkarboner är känsligare för nötning än dendrimerer. Att fluorkarboner är känsligare känns 

ganska naturligt då fluorkarbonerna ”sticker” ut som spröt från materialet medan 

dendrimererna bildar ett tredimensionellt nätverk runt fibrerna. Det ska dock påpekats att FF 

påverkats mer än FK på PES. Till detta finns det ingen förklaring. Dock handlar det inte om 

stora skillnader. Överlag ser man dock att de impregneringar som innehåller fluorkarboner 

har påverkats mer då nötning varit en del av påfrestningarna. Det ska också påpekas att även 

TV är en påfrestning som genererar i nötning, dock mycket lägre än vad MD gör. Detta då en 

del av tvättprocessen går ut på att materialen nöts mot såväl de övriga materialen i 

tvättmaskinen som insidan av tvättmaskinen. Nötningen som tvätten genererar i skulle kunna 

vara en förklaring till varför impregneringarna försämras mer efter TV&MD än efter enbart 

MD. 

 

Som nämnt tidigare så påverkar inte TV eller UV impregneringarna och det är därmed 

intressant att en av de största förändringarna sker när just när dessa två påfrestningar 

kombineras. Impregneringar innehållande dendrimerer har dock påverkats mer av denna 

kombination än FK. Av någon anledning har TV gjort impregneringarna mer mottagliga för 

UV och den vattenavvisande effekten har därmed försämrats. Det kan finnas många 

anledningar till att TV gör materialen mer mottagliga för UV. Det kan bland annat bero på 

den nötning som tvätten genererar i eller att det finns kvar kemikalierester från tvättmedlet. 

Enligt teorin ska perfluorerade ämnen inte påverkas av UV, dock har FK påverkats avsevärt 

efter TV&UV. Eftersom att teorin säger att fluorkarboner inte påverkas borde detta innebär 

att det är bindningen mellan impregneringen och materialet som försämrats.  

 

Precis som för spraytestet uppvisar FF en sämre vattenavvisande effekt än de två 

innehållande fluorkarboner. Dock uppvisar BI generellt ett bättre resultat än FK efter såväl 

original som efter de olika påfrestningskombinationerna. 

5.2.2 Vätskeupptagning 

Figur 22 åskådliggör vätskeupptagningen för de impregnerade polyesterproverna.  Vid 

original märks en tydlig skillnad av vätskeupptagning där FF absorberar 16 % medan FK och 

BI endast absorberar 6 % respektive 2 %. I figur 22 ser man även att alla de impregnerade 

polyesterproverna får en minskad vätskeupptagning efter TV och hamnar nästan på samma 

absorptionsnivå. Skillnaden mellan original och TV skiljer rejält för FF där en minskning på 

16 % uppstår. FK och BI uppmäter endast en minskning på 1,7 respektive 1,8 %. När det 

kommer till UV ser man i figur 17 att de impregnerade prover reagerar på olika sätt. Både FK 

och BI får en absorptionsökning på 1,7 %, i förhållande till original, medan FF får en 

minskning med 4,8 %. De impregnerade prover som blivit utsatta för MD får alla en ökad 

vätskeupptagning. Dock är skillnaden störst för FK som ökar med 9,1 % medan de övriga två 

ökar med 1,9 respektive 2,5 %.  
 

I figur 22 ser man att efter att ha utsatts för TV&UV uppvisar både FK och FF resultat som 

ligger mellan värdena som erhölls efter TV och UV. BI uppvisar istället ett värde som är 

högre än såväl original, TV och UV. Det är även här BI uppvisar den största skillnaden 

jämfört med original då vätskeupptagningen ökat med 6 %. Efter TV&MD uppnår FF endast 

4 %, vilket är en rejäl sänkning jämfört med original som uppmätte 18 %. FK och BI får 
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ökade värden och hamnar på 10 % respektive 3 %. Efter UV&MD skiljer det endast 1 % 

mellan FF och FK samt 2 % mellan FK och BI. Efter TV, UV&MD ökar skillnaden en aning 

till 2 % respektive 3 %. 

 

I figur 22 ser man att BI absorberar minst medan FF absorberar mest, med några få undantag. 

För FF minskar vätskeupptagningen, jämfört med originalproverna, efter alla 

påfrestningstester förutom efter MD. De övriga två får en högre vätskeupptagning efter 

samtliga påfrestningstester med undantag från TV där samtliga provers vätskeupptagning 

minskar. FK och FF uppnår högs procenttal efter att ha utsatts för MD. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Resultaten för PA 6.6 visar i figur 23 nedan att den generella absorptionsmängden är mycket 

högre än den för PES. Vid original hamnar både FK och BI på 4 % medan FF hamnar 

betydligt högre på 17 %. Till skillnad från PES så ökar vätskeupptagningen för FK och BI 

efter TV med 7 % jämfört med original. För FF sjunker den precis som för PES, men endast 

med 2 %. Efter att ha utsatts för UV minskar vätskeupptagningen för FK och FF medan den 

ökar marginellt för BI. Efter MD uppvisar FK, FF och BI högre procenttal, än vid original, 

20,5 %, 23,9 % respektive 14,6 %. 

 

I figur 23 ser man vidare att impregneringarna för förhöjda resultat efter TV&UV. Efter 

TV&MD uppnår samtliga impregneringar sina högsta resultat 29 %, 30,3 % och 32,9 % för 

FK, FF respektive BI. Detta medför rejäla ökningar från original. Mest förändring uppnår FK 

och BI som ökar med hela 26,3 % respektive 29 %.  FK uppnår, trots att de är höga, något 

Figur 22 – Resultat för vätskeupptagning efter Bundesmann-test för de tre 

impregneringarna på PES. TV = tvätt och torktumling, UV = UV-ljusutsatta och MD 

= martindale-utsatta. 
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lägre resultat efter UV&MD och TV, UV&MD, 19 % respektive 25 %. BI följer samma 

kurva som FK, dock ligger denna 3 % högre för respektive påfrestningar. FF fortsätter att 

hålla en hög vätskeupptagning och hamnar på 29 % och 30,2 % efter UV&MD och TV, 

UV&MD.   

 

I figur 23 ser man att FF absorberar mest medan FK ligger lägst, med undantag för MD. För 

alla impregneringar ökar vätskeupptagningen efter att ha utsatts för påfrestningstester med 

undantag för UV och TV. 

 

 

 

 
 

 

 

Av vätskeupptagningsresultatet ser man att de impregnerade PES proverna har en mycket 

lägre absorption än PA 6.6 proverna. Dessutom påverkas PA 6.6 mer av de kombinerade 

påfrestningarna än PES. Detta kan bero på att PA 6.6 är mindre hydrofobt och har en större 

tendens att absorbera fukt än PES. 

 

Högst vätskeupptagning uppvisar de prover där FF använts. Det ska dock påpekas att då FF 

har en betydligt högre vätskeupptagning redan efter original så har FF påverkats mindre än de 

övriga två. För FK fås högst vätskeupptagning efter påfrestningar med MD, vilket återigen 

stämmer bra överens med teorin om att fluorkarboner är känsligare för nötning.  

 

Ett problem med vätskeupptagningsresultatet är det faktum att endast en bit av varje material, 

impregnering och påfrestning har vägts innan och efter karakteriseringstestet. Detta medför 

en sämre reproducerbarhet och testet borde liksom de övriga ha utförts med tre prover. 

Figur 23 – Resultat för vätskeupptagning efter Bundesmann-test för de tre 

impregneringarna på PA 6.6. TV = tvätt och torktumling, UV = UV-ljusutsatta och 

MD = martindale-utsatta. 
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5.2.3 Vattengenomträngning 

Resultaten för PES visar en låg vattengenomträngning för samtliga impregneringar vid 

Original, TV, UV, MD, TV&UV samt efter TV&MD. En mindre skillnad ses dock i figur 24 

nedan efter UV där BI har den högsta genomträngningen på 6,3 ml medan FK har den lägsta 

på 2,6 ml av de tre impregneringarna.  

 

Först vid UV&MD som man ser större skillnad i figur 24 nedan, dock behåller FK och BI 

ungefär samma värde som vid tidigare påfrestningar. Den stora förändringen sker för FF som 

ökar till 15,7 ml vilket medför en ökning på 11,5 ml jämfört med original. Även efter TV, 

UV&MD uppvisas en markant skillnad, men denna gång för FK. FK uppnår sin högsta 

vattengenomträngning, vilken hamnar på 13 ml. Det är även vid TV, UV&MD som FF 

uppvisar sitt lägsta resultat på 3 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet för PA 6.6 visar en större variation än resultaten för PES och i figur 25 ser man att 

PA 6.6 uppnår en generellt högre vattengenomträngning än vad PES gör i figur 24 ovan.  

Vid original hamnar FK och FF på ungefär samma nivå, 17,6 ml respektive 18 ml, medan BI 

hamnar på det lägre 12,7.  

 

Figur 24 – Resultat för vattengenomträngningen efter Bundesmann-test för de tre 

impregneringarna på PES. TV = tvätt och torktumling, UV = UV-ljusutsatta och MD 

= martindale-utsatta. 
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Efter TV uppvisar impregneringarna två olika beteenden. För FK och FF minskar 

vätskegenomträngningen medan den ökar för BI med nästan 10 ml. Det är även efter TV som 

BI uppnår sitt högsta värde. Efter att ha utsatts för UV sänker FK och FF sina värden, medan 

BI ökar sitt jämfört med original. Höjningen respektive sänkningen är dock marginell och den 

största skillnaden uppmäter endast 2 ml. Efter MD uppnår FF samma resultat som efter UV 

medan FK sänker sitt en aning och BI höjer. Efter TV&UV sjunker samtliga impregneringars 

vattengenomträngning. För FK och FF sjunker den med cirka 10 ml medan den endast 

sjunker med 6 ml för BI. Efter UV&MD sker inga större förändringar och det är först efter 

TV, UV&MD som man återigen ser en skillnad mellan impregneringarna. FK uppnår 7,8 ml, 

FF 14,7 ml och BI 11,3 ml.  

 

I figur 25 ser man att relativt stora skillnader uppkommer gällande vattengenomträngningen 

efter de olika påfrestningarna. Dock skiljer sig inte impregneringarnas individuella resultat 

avsevärt från varandra med undantag för efter original, TV samt TV, UV&MD. 

 

 

 

 

 

Det sista resultatet som fås med hjälp av Bundesmann är vätskegenomträngningen. Åter igen 

ser man att de impregnerade PES proverna uppvisar bättre resultat då en låg 

vätskegenomträngning fås. Två markanta undantag kan dock ses för de impregnerade PES 

proverna, FF efter UV&MD samt FK efter TV, UV&MD. Att FF påverkats mer än FK kan 

bero på att dendrimerer verkar vara mer känsliga för UV. Att då UV utförts innan MD kan 

vara anledningen till de större resultatskillnaderna. Att FF däremot skulle uppvisa ett bättre 

resultat när TV utförts innan de övriga två påfrestningarna finns det dock ingen förklaring till.  

 

Figur 25 – Resultat för vattengenomträngningen efter Bundesmann-test för de tre 

impregneringarna på PA 6.6. TV = tvätt och torktumling, UV = UV-ljusutsatta och 

MD = martindale-utsatta. 
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För de impregnerade PA 6.6 proverna ser man en minskad vattengenomträngning efter flera 

av påfrestningarna. Detta kan bero på att materialet istället absorberat mer efter dessa 

påfrestningar. Impregneringen som genererar i minst vattengenomträngning är FK.  

 

5.3 Oljetest 

 

Oljetestet för PES visar i figur 26 nedan att FF inte har någon oljeavvisande effekt oavsett om 

FF blivit utsatt för några påfrestningar eller ej. FK och BI uppvisar den högsta oljeavvisande 

effekten efter såväl original som TV. Efter att ha utsatts för UV sjunker den oljeavvisande för 

både FK och BI dock försämras BI med två steg, ner till 4, medan FK endast sjunker ett steg. 

Efter MD uppnår FK det högsta resultatet medan BI sjunker avsevärt, ner till betyg 3. Efter 

TV&UV uppvisar FK och BI samma resultat, en 5:a, vilket är en försämring från original. 

TV&MD påverkar BI mer som enligt figur 26 hamnar på en 2:a. Den största förändringen 

sker efter UV&MD där varken FK eller BI uppvisar någon oljeavvisande effekt i och med det 

att det lägsta betyget uppnåtts. Även efter TV, UV&MD uppvisar inte BI någon 

oljeavvisande effekt medan FK uppnår betyg 2. I figur 26 ser man att FK uppnår högst 

resultat oavsett vilken påfrestning som har utförts innan oljetestet. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 26 – Resultat för oljeavvisning för de tre impregneringarna på PES. TV = tvätt 

och torktumling, UV = UV-ljusutsatta och MD = martindale-utsatta. 
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Oljetestet för PA 6.6 visar i figur 27 att även här att FF saknar en oljeavvisande effekt. FK 

uppvisar den högsta oljeavvisande effekten efter såväl original, TV, UV, MD och TV&UV. 

Även BI uppvisar det högsta resultatet för 3 av de tidigare nämnda påfrestningarna. De 

påfrestningar där FK uppnår en 6:a men inte BI är UV och MD. Efter att BI har utsatts för 

dessa påfrestningar sjukner den oljeavvisande effekten med 1 respektive 2 steg ner till en 5:a 

och en 4:a. I figur 21 uppvisar FK ett sjunkande resultat först efter TV&MD där en 4:a 

uppnås även här påverkas BI mer som endast uppnår betyg 2. Den största skillnaden mellan 

FK och BI ses efter UV&MD där FK uppnår en 4:a medan BI inte uppvisar någon 

oljeavvisande effekt. I figur 27 ser man att BI däremot uppvisar ett bättre resultat efter TV, 

UV&MD där olja 1 uppnås. För FK förblir resultatet detsamma som efter UV&MD. 

 

 

 
 

 

 

 

 

När det kommer till oljetesterna så uppvisar FK bäst resultat, vilket inte är besynnerligt då 

endast fluorkarboner är oljeavvisande. Detta medför även att BI, vilken innehåller 

fluorkarboner, har en bra oljeavvisande effekt. Dock påverkas BI:s oljeavvisande effekt mer 

av de olika påfrestningarna än vad FK gör. När det kommer till FF så är denna inte 

oljeavvisande då dendrimerer inte besitter några oljeavvisande egenskaper. Under testerna av 

FF:s oljeavvisande noterades dock att den förbättrades efter att ha utsatts för påfrestningar 

innehållande MD. Dock uppnådde impregneringarna fortfarande ingen oljeavvisande effekt 

utan processen gick enbart något långsammare. 

 

När det kommer till skillnader mellan de impregnerade PES och PA 6.6 proverna ser man att 

de sistnämnda uppvisar bättre resultat. Detta kan bero på att PES är mer hydrofobt och har en 

Figur 27 – Resultat för oljeavvisning för de tre impregneringarna på PA 6.6. TV = 

tvätt och torktumling, UV = UV-ljusutsatta och MD = martindale-utsatta. 
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större tendens att dra åt sig olja. När impregneringarnas oljeavvisande effekter försvagas kan 

detta medföra att PES förmåga att dra åt sig olja blir tydligare. 

 

5.4 Adderade prover  

 

Industriellt fluorkarbonimpregnerade polyesterprover har genomgått de tre 

karakteriseringstesterna. Detta har utförts i avsikt att ta reda på om de industriellt 

impregnerade proverna genererar bättre resultat än de som foularderats för hand. Jämförelsen 

mellan dessa prover har skett utan att några föregående påfrestningstester har utförts.  

 

För att ta reda på om kondenseringstemperaturen vid impregneringstillfället har någon 

avgörande roll för en impregnerings vatten- och oljeavvisande egenskaper har två alternativa 

kondensationstemperaturer undersökts. De alternativa kondensationstemperaturerna har 

undersökts på impregnerade polyamidprover, vilka har konditionerats med en temperatur på 

antingen 140°C, 160°C eller 180°C. 

5.4.1 Industriellt impregnerad PES 

I tabell 5 nedan finns en jämförelse mellan karakteriseringstestresultaten för den hand-

foularderade polyestern (PES) och den industriellt impregnerade polyestern (PES-industriell).  

 

Spraytestet indikerar på att PES har samma goda vattenavvisande effekt som PES-industriellt.  

Vidare ser man dock i tabell 5 att PES erhåller ett något sämre resultat än PES-industriell när 

det kommer till den visuella bedömningen vid bundesmann-testet. Efter fem minuter sjunker 

PES betyg till 4,33 vilket även är överensstämmande med betyget efter tio minuter. PES-

industriell behåller istället sitt goda resultat, en 5:a, genom hela den visuella bedömningen. 

När det kommer till de olika provernas absorption kan en relativt stor skillnad urskiljas. PES 

absorberar 6,6 % medan PES-industriellt endast absorberar 0,4 %. Vattengenomträngning för 

de båda proverna ligger nästintill på samma nivå, 3,8 ml respektive 3,4 ml. 

 

Precis som vid spraytestet noteras det inte någon skillnad på PES och PES-industriell när det 

kommer till oljetestet. I tabell 5 ser man även at båda proverna klarar oljan med lägst 

ytspänning, olja 6, vilket medför att proverna har den högsta oljeavvisande effekten.  

 

Tabell 5 – Jämförelse mellan en industriellt fluorkarbonimpregnerad polyester och en 
impregnerad för hand. Jämförelsen sker utifrån karakteriseringstestresultaten. 

Karakteriseringstester PES PES-industriell 

Spraytest, ISO 5 5 

1 min, ISO 5 5 

5 min, ISO 4,33 5 

10 min, ISO 4,33 5 

Absorption 6,6 % 0,4 % 
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Vattengenomträngning 3,8 ml 3,4 ml 

Oljetest 6 6 

 

Jämförelsen mellan den industriellt impregnerade och den hand-impregnerade polyestern 

visar att den förstnämnda uppnår bättre resultat. Detta kan innebära att alla tidigare 

testresultat, där PES använts i kombination med fluorkarbonimpregneringen, skulle uppnått 

bättre resultat om den industriellt impregnerade användes. Dock kan inte slutsatsen dras för 

de övriga impregneringarna eller polyamidmaterialet. 

5.4.2 Alternativa kondensationstemperaturer för PA 6.6 

Resultaten för de alternativa kondensationstemperaturerna presenteras i fem avsnitt, i 

följande ordning: spraytest, bundesmann – visuell bedömning av vattenavvisning, 

bundesmann – vätskeupptagning, bundesmann – vattengenomträngning och oljetest.  

5.4.2.1 Spraytest 

Figur 28 nedan illustrerar skillnaderna mellan de tre impregneringarna och olika 

kondensationstemperaturer. Det är endast FF som uppvisar en skillnad i spraytestresultaten 

utifrån vilken kondensationstemperatur som använts. Vid användning av 

kondensationstemperaturerna 160°C och 140°C uppnår FF endast en 4 i den visuella 

bedömningen. En temperaturökning till 180°C bidrar istället till att FF:s vattenavvisande 

prestanda ökar och betyget höjs till en 5:a. För FK och BI har skillnaderna mellan 

kondensationstemperaturerna inte gett någon förändring utan samtliga prover uppnår det 

högsta betyget, 5.  
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5.4.2.3 Bundesmann - visuell bedömning av vattenavvisning 

Den visuella bedömningen av bundesmann visar i figur 29 nedan att FK och BI behåller 

samma höga värde, 5, oavsett vilken kondensationstemperatur som används. Även FF:s 

vattenavvisande effekt förblir oförändrad trots en förhöjd kondensationstemperatur. Dock 

uppnår FF ett sämre resultat än FK och BI och hamnar på en 4:a för samtliga 

kondensationstemperaturer.  

 

 

Figur 28 - Spraytestresultat för de tre impregneringarna på PA 6.6 med de tre olika 

kondensationstemperaturer, 140°C, 160°C och 180°C. 
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5.4.2.4 Bundesmann - vätskeupptagning 

Figur 30 visar vätskeupptagningen för de tre impregnerade proverna med olika 

kondensationstemperaturer. FK och BI ligger i princip på samma vätskeupptagningsnivå 

oavsett vilken kondensationstemperatur som används. För FF ligger vätskeupptagningen 

betydligt högre än för FK och BI, ungefär 12-13 % för samtliga kondensationstemperaturer. 

Alla impregneringar har lägst vätskeupptagning när de kondenserats med en temperatur på 

160°C och högst när 180°C används, dock är skillnaden mellan 180°C och 140°C marginellt.  

 

 

Figur 29 – Resultat för vattenavvisande bedömning av Bundesmann-test för de tre 

impregneringarna på PA 6.6 med de tre olika kondensationstemperaturer 140°C, 

160°C och 180°C. 
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5.4.2.5 Bundesmann - vattengenomträngning 

En förhöjd eller sänkt kondensationstemperatur har inverkan på FF, FK och BI:s 

vätskegenomträngning. Enligt figur 31 uppnår FK högst genomträngning, 17,6 ml, vid 

160°C. Dock är skillnaden ytterst liten i jämförelse med 180°C där vätskegenomträngningen 

uppgår till 17,3 ml. Samma förhållanden gäller för FF där en genomträngning på 18 ml och 

18,7 ml uppnås efter 160°C respektive 180°C. Störst skillnad för både FK och FF fås vid 

140°C där endast 14,3 ml respektive 12 ml tränger igenom proverna. Detta medför en 

skillnad för FK på 3,3 ml mellan det högsta och lägsta värdet och 6,7 ml för FF. För BI ligger 

värdena för 140°C och 160°C ytterst nära varandra med endast 0,3 ml i skillnad. Vid 

användning av 180°C tränger 16,7 ml vätska genom BI proverna vilket medför att skillnaden 

mellan det lägsta och högsta värdet uppnår 3,7 ml. Störst skillnad vid användandet av olika 

kondensationstemperaturer fås således vid användandet av FF. 

 

 

 

Figur 30 – Resultat för vätskeupptagning efter Bundesmann-test för de tre 

impregneringarna på PA 6.6 med de tre kondensationstemperaturerna 140°C, 160°C 

och 180°C. 
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5.4.2.6 Oljetest 

I figur 32 syns inga förändringar gällande oljeavvisning i kombination med en förhöjd 

kondensationstemperatur. FF och BI uppnår båda det bästa resultatet, olja 6, oavsett använd 

kondensationstemperatur medan FF inte uppnår godkänt resultat vid någon 

kondensationstemperatur.  

Figur 31 – Resultat för vattengenomträngningen efter Bundesmann-test för de tre 

impregneringarna på PA 6.6 med de tre kondensationstemperaturerna 140°C, 160°C 

och 180°C. 
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Skillnader i kondensationstemperaturer genererar inte i några större skillnader, dock uppnår 

FF ett bättre resultat med den högre kondensationstemperaturen. Ett resultat av detta är att 

man med fördel skulle kunna använda den lägre kondensationstemperaturen till FK och BI 

medan den högsta är att föredra för FF. Att använda en lägre kondensationstemperatur 

medför ett minskat energianvändande och är således mer miljövänligt. Dock har inga 

påfrestningstester utförts på proverna och därmed kan inget sägas om detta bidrar till 

skillnader gällande motståndskraft mot yttre påfrestningar.

Figur 32 – Resultat för oljeavvisning för de tre impregneringarna på PA 6.6 med 

kondensationstemperaturerna 140°C, 160°C och 180°C. 
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6. Slutsats 
Varierande påfrestningar påverkar de tre impregneringarna olika mycket. När det kommer till 

enbart tvätt så förblir impregneringarnas vattenavvisande effekt opåverkad. Den enda 

effekten som uppkommer är för polyester och dess vattenupptagning som minskar för 

samtliga impregneringar. Prover som enbart är utsatta för UV-ljus har fått en minimal 

påverkan på deras vattenavvisande effekt. Dock påverkas BI:s oljeavvisande effekt negativt 

för både PES och PA 6.6. Nötning har en negativ påverkan på både vatten- och oljeavvisande 

effekten och främst för FK och BI.  

 

Av testresultaten kan man lätt dra slutsatsen att yttre påfrestningar påverkar 

impregneringarnas vatten- oljeavvisande effekter negativt. Dock uppnås störst försämring då 

fler än en påfrestning utförts. Impregneringarna har tack vare olika kemikaliekomponenter 

skilda motståndskraft mot olika påfrestningar. Den fluorkarbonfria impregneringen, vilken 

endast innehåller dendrimerer uppvisar generellt ett sämre resultat. Dendrimererna verkar 

även vara mer känslig mot UV-ljus, särskilt i kombination med tvätt, än vad fluorkarboner är. 

Fluorkarboner verkar å andra sidan vara betydligt känsligare för nötning. Teorin säger att 

fluorkarboner inte påverkas eller bryts ner av UV-ljus, dock verkar det som om 

vidhäftningsförmågan till det textila materialet försämras då impregneringen torts allt får en 

sämre vattenavvisande effekt. Den impregnering som generellt sett uppnått bäst resultat är 

blandimpregneringen. Detta kan bero på att då denna innehåller såväl fluorkarboner som 

dendrimerer så får den båda kemikaliernas positiva egenskaper.  

 

När det kommer vilket material som impregneringarna foularderats med ser man tydliga 

skillnader. De impregnerade polyesterproverna uppvisar en bättre vattenavvisande effekt 

medan de impregnerade polyamidproverna får en bättre oljeavvisande effekt. Detta kan bero 

på impregneringarnas vidhäftningsförmåga till materialen, materialens konstruktion eller 

fibrernas olika egenskaper. Polyester är mer hydrofobt vilket skulle kunna var en del av 

anledningen till att en bättre vattenavvisande effekt uppnås, men en sämre oljeavvisande. 

 

När det kommer till vilken impregnering som bör väljas till skidkläder måste såväl miljö som 

effektivitet tas i beaktande. Impregneringar innehållande fluorkarboner ger ett bättre resultat, 

men dessa är mer miljöfarliga och risken för att de hamnar i naturen är stor. Dessa små 

molekyler och persistenta och bryts varken ner kemiskt eller biologiskt. Det kan därför vara 

en god idé för hela samhället att fråga sig om vi verkligen vill använda fluorkarboner i den 

utsträckning vi gör idag. Det kanske inte är nödvändigt att sportartiklar har en hög 

vattenavvisande effekt. När kommer till skidjackor skulle impregneringarna kunna anpassas 

efter användaren. Fritidsåkaren som enbart är ute i backarna någon vecka per år och även 

oftast undviker dåligt väder kanske inte behöver ha en den bästa vattenavvisande effekten. 

Här räcker det kanske med den vattenavvisning som dendrimerer genererar och därmed har 

en miljöanpassning skett. För skidlärare däremot så måste även deras skidkläders livslängd 

tas i beaktande. Om den vattenavvisande effekten försvinner allt för fort kommer skidläraren 

tvingas byta ut sina skidkläder och livslängden minskar, vilket inte är bra för miljön. Det kan 

då var en god idé att använda sig av impregneringar innehållande fluorkarboner, men det 

behöver inte nödvändigtvis vara en impregnering innehållande 100 % fluorkarboner. Idag 

skulle man med fördel kunna använda BI, vilka till största del består av dendrimerer. Vidare 

är det givetvis viktigt att forskningen går vidare inom detta område i ett försök att eliminera 

fluorkarbonerna från marknaden. För att detta ska vara möjligt måste dock de fluorkarbonfria 

alternativen uppnå en lika god effekt som de med fluorkarboner.  
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6.1 Vidare forskning 

 

I denna studie har påfrestningarna utförts var och en för sig i olika testkombinationer. Dock 

har endast samma ordningsföljd använts. Till exempel har TV alltid utförts först och MD sist. 

Hur resultaten hade sett ut om testordningen varit annorlunda hade varit ett intressant 

komplement till experimentet. Det kan hända att om MD hade utförts innan UV hade 

resultaten blivit ännu sämre än de med UV&MD. Vidare hade resultaten kunnat förändras om 

påfrestningarna skett samtidigt. I ett mer verklighetstroget scenario så utsätts skidkläder för 

både UV-ljus och nötning samtidigt och inte först UV-ljus och därefter nötning. Dessutom 

skulle skidkläderna, om väta varit närvarande, även utsatts för nötning under vått tillstånd. 

Med största sannolikhet hade resultaten blivit annorlunda om detta hade tagits i beaktande.  

 

Det hade även varit en bra idé att testa använda skidkläder. Man skulle på så sätt kunna testa 

vattenavvisningen på olika ställen på ett skidplagg och i och med det få en indikation på vad 

som påverkas mest. Om de delar av jackan, vilka utsätts för mest UV-ljus eller nötning har 

påverkats mest så vet man även vad det är som bryter ner impregneringarna. I och med en 

vetskap om vad det är som bryter ner impregneringarna kan forskning i ett försök att förbättra 

impregneringarnas motståndskraft mot dessa utföra. 

 

Vidare hade det varit intressant att ta reda på hur impregneringarnas vidhäftningsförmåga till 

de olika materialen inverkar på resultaten. Även mer utförliga tester och fler 

testkombinationer på de alternativa kondensationstemperaturerna hade behövt utföras för att 

ordentligt kunna svara på det har någon inverkan.   
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Bilaga 1 – Prover 
 

Tabellen nedan, tabell 1, skildrar de olika provernas ingående material, impregneringar samt 

vilken kondensationstemperatur som har används. I följande bilagor kommer proverna att 

benämnas med förkortningarna som finns i första kolumnen, Prov, i tabell 1.  
 

Tabell 1 – Skildring av ingående provers material, impregnering samt 
kondensationstemperatur 

Prov Material Impregnering Kondensationstemperatur, 

°C 

1A PES Fluorkarboner 160 

1B PES Fluorkarbonfri 160 

1C PES Blandning 160 

2A PA 6.6 Fluorkarboner 160 

2B PA 6.6 Fluorkarbonfri 160 

2C PA 6.6 Blandning 160 

3A PA 6.6 Fluorkarboner 140 

3B PA 6.6 Fluorkarbonfri 140 

3C PA 6.6 Blandning 140 

4A PA 6.6 Fluorkarboner 180 

4B PA 6.6 Fluorkarbonfri 180 

4C PA 6.6 Blandning 180 

5 PES Fluorkarboner Industriellt framtagen 
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Bilaga 2 – Känseltest 

 
Ett subjektivt känseltest har utförts med en bedömningsskala på 1-5 där 1 är sämst och 5 är 

bäst. Proverna, vilka består av antingen en polyester- eller en polyamidväv som har 

foularderats med en av de tre impregneringarna, har jämförts efter olika påfrestningstester. 

Till känseltestet har även ett oimpregnerat prov av respektive material tagits med för att 

kunna undersöka vilken skillnad en impregnering utgör. Utöver detta har även prover efter 

tvätt, UV-ljus och martindale tagits med. Resultatet av känseltestet finns i tabellen nedan, 

tabell 1.  
 

Tabell 1 – Känseltest av obehandlade, impregnerade, tvättade, UV-ljus och martindale-
utsatta prover. 

Prov Obehandlad Impregnerad Tvätt UV-ljus Martindale 

 Känsla Prassel Känsla Prassel Känsel Prassel Känsla Prassel Känsla Prassel 

1A 4 3 2 2 3/4 2/3 1/2 2 2 1/2 

2A 2/3 2 3/4 2/3 3 3 3/4 2 3/4 2/3 

1B 4 3 2 2 3/4 2/3 1/2 2 2 2 

2B 2/3 2 3/4 2/3 3 3 3/4 2 3/4 2/3 

1C 4 3 2 2 3/4 2/3 1/2 2 2 2 

2C 2/3 2 3 2 3 3 3/4 2 3 2 

* Bedömning på en skala 1-5 där 1 är sämst och 5 är bäst 
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Bilaga 3 - Spraytester 
 

Spraytester utfördes enligt standard SS-EN 24920 med destillerat vatten och bedömdes enligt 

standardskala. För minimering av felkällor har spraytestet utförts på tre enskilda provbitar, 

vilka har fouladerats med antingen en fluorkarbon-, fluorkarbonfri- eller en 

blandimpregnering. Proverna har därtill utsatts för olika påfrestningstester och resultaten 

finns i tabellerna 1-8 nedan. 

Tabell 1 – Spraytestresultat för impregnerade prover (original) 

Prov Omgång 1 Omgång 2 Omgång 3 Medelvärde 

1A 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

1B 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

1C 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

2A 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

2B 90/100 (ISO 4/5) 90/100 (ISO 4/5) 90/100 (ISO 4/5) 4/5 

2C 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

3A 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

3B 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 4 

3C 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

4A 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

4B 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 5 

4C 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

5 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

 

Tabell 2 – Spraytestresultat för tvättade prover (TV) 

Prov omgång 1 omgång 2 omgång 3 medelvärde 

1A 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

1B 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

1C 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

2A 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

2B 90/100 (ISO 4/5) 90/100 (ISO 4/5) 90/100 (ISO 4/5) 4/5 

2C 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 
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Tabell 3 – Spraytestresultat för UV-ljus utsatta prover (UV) 

Prov omgång 1 omgång 2 omgång 3 medelvärde 

1A 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

1B 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

1C 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

2A 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

2B 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

2C 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

 

Tabell 4 – Spraytestresultat för martindale-utsatta prover (MD) 

Prov omgång 1 omgång 2 omgång 3 medelvärde 

1A 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

1B 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

1C 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

2A 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 4 

2B 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 4 

2C 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 4 

2B 15000 varv 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 4 

 

Tabell 5 – Spraytestresultat för tvättade och UV-ljusutsatta prover (TV&UV) 

Prov omgång 1 omgång 2 omgång 3 medelvärde 

1A 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 4 

1B 70 (ISO 2) 70 (ISO 2) 70 (ISO 2) 2 

1C 80 ISO (3) 80 ISO (3) 80 ISO (3) 3 

2A 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 4 

2B 70 (ISO 2) 70 (ISO 2) 70 (ISO 2) 2 

2C 80 ISO (3) 80 ISO (3) 80 ISO (3) 3 
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Tabell 6 – Spraytestresultat för tvättade och martindale-utsatta prover (TV&MD) 

Prov omgång 1 omgång 2 omgång 3 medelvärde 

1A 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

1B 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

1C 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 100 (ISO 5) 5 

2A 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 4 

2B 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 4 

2C 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 4 

 

Tabell 7 – Spraytestresultat för UV-ljus och martindale-utsatta prover (UV&MD) 

Prov omgång 1 omgång 2 omgång 3 medelvärde 

1A 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 4 

1B 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 4 

1C 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 4 

2A 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 4 

2B 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 4 

2C 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 4 

 

Tabell 8 – Spraytestresultat för tvättade, UV-ljus och martindale-utsatta prover                    
(TV, UV&MD) 

Prov omgång 1 omgång 2 omgång 3 medelvärde 

1A 80 (ISO 3) 80 (ISO 3) 80 (ISO 3) 3 

1B 70/80 (ISO 2/3) 70/80 (ISO 2/3) 70 (ISO 2) 2/3 

1C 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 4 

2A 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 90 (ISO 4) 4 

2B 80 (ISO 3) 80 (ISO 3) 80 (ISO 3) 3 

2C 80 (ISO 3) 80 (ISO 3) 80 (ISO 3) 3 
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Bilaga 4 – Bundesmann-tester 

 
Bundesmann-tester utfördes enligt standard SS:EN 29865. En visuell bedömning av 

provernas vattenavvisande effekt gjordes efter 1,5 respektive 10 minuter. Bedömningen 

utfördes med hjälp av en standardskala på 1-5. Vätskeabsorptionen beräknades genom 

användning av ekvationen 2 och vätskegenomsläppligheten mättes med hjälp av ett mätglas 

och ett medelvärde beräknades. Resultaten för bundesmann-testerna finns i tabellerna 1-8 

nedan.  

 

Tabell 1. Bundesmann-testresultat för impregnerade prover (original) 

Prov m1 

vikt 

inna

n, g 

m2 

vikt 

innan, 

g 

Vätske-

upptagning

, % 

Vatten i 

behållare, 

ml 

Medelvärde 

vatten 

1 

min 

5 

min 

10 

mi

n 

1A 2,42 2,58 6,6 

4,8 

3,8 

5 4 4 

3,8 5 5 5 

2,8 5 4 4 

1B 2,43 2,87 18,1 

4,4 

4,2 

3/4 3 3 

4 3/4 3/4 3 

4,2 4 4 3 

1C 2,44 2,49 2,0 

2,8 

2,8 

5 5 5 

2,8 5 5 5 

2,8 5 5 5 

2A 1,53 1,59 3,9 

20 

17,6 

5 5 5 

17 5 5 5 

15,7 5 5 5 

2B 1,51 1,77 17,2 

17 

18 

4 3/4 3/4 

17 4 3/4 3/4 

20 4 3/4 3/4 

2C 1,54 1,60 3,9 

13 

12,7 

5 5 5 

13 5 5 5 

12 5 5 5 
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Prov m1 

vikt 

inna

n, g 

m2 

vikt 

innan, 

g 

Vätske-

upptagning

, % 

Vatten i 

behållare, 

ml 

Medelvärde 

vatten 

1 

min 

5 

min 

10 

mi

n 

3A 1,52 1,62 6,6 

14 

14,3 

5 5 5 

15 5 5 5 

14 5 5 5 

3B 1,53 1,81 18,3 

12 

12 

4 4 4 

12 4 4 4 

12 4 4 4 

3C 1,52 1,61 5,9 

13 

13 

5 5 5 

13 5 5 5 

13 5 5 5 

4A 1,51 1,62 7,3 

18 

17,3 

5 5 5 

18 5 5 5 

16 5 5 5 

4B 1,51 1,79 18,5 

20 

18,7 

4 4 4 

20 4 4 4 

16 4 4 4 

4C 1,51 1,60 6,0 

18 

16,7 

5 5 5 

16 5 5 5 

16 5 5 5 

5 2,39 2,40 0,4 

4,8 

3,4 

5 5 5 

3 5 5 5 

2,4 5 5 5 
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Tabell 2 – Bunndesmann-testresultat för tvättade prover (TV) 

Prov m1 

vikt 

innan, 

g 

m2 

vikt 

innan, 

g 

Vätske-

upptagning

, % 

Vatten i 

behållare, 

ml 

Medelvärde 

vatten 

1 

min 

5 

min 

10 

min 

1A 2,46 2,58 4,9 

3,6 

3,0 

5 5 5 

3 5 5 5 

2,3 5 5 5 

1B 2,43 2,48 2,1 

3,2 

3,4 

4 4 4 

3,6 4 4 4 

3,4 4 4 4 

1C 2,51 2,53 0,8 

4 

4,4 

5 5 5 

5 5 5 5 

4,2 5 5 5 

2A 1,53 1,70 11,1 

12 

10,7 

5 4 4 

10 5 4 4 

10 5 4 4 

2B 1,59 1,83 15,1 

12 

15 

4 4 4 

20 4 4 4 

13 4 4 4 

2C 1,54 1,72 11,7 

20 

23,3 

5 5 5 

28 5 5 5 

22 5 5 5 
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Tabell 3 – Bundesmann-testresultat för UV-ljus utsatta prover (UV) 

Prov m1 

vikt 

innan, 

g 

m2 

vikt 

innan, 

g 

Vätske-

upptagning

, % 

Vatten i 

behållare, 

ml 

Medelvärde 

vatten 

1 

min 

5 

min 

10 

min 

1A 2,42 2,62 8,3 

3 

2,6 

4 4 3/4 

2,4 4 4 4 

2,4 4 4 4 

1B 2,41 2,73 13,3 

4,8 

4,5 

4 3/4 3/4 

5 4 4 4 

3,6 4 4 4 

1C 2,41 2,50 3,7 

12 

6,3 

5 5 5 

3 5 5 5 

3,8 5 5 5 

2A 1,51 1,55 2,6 

18 

16,7 

5 5 5 

15 5 5 5 

17 5 5 5 

2B 1,50 1,64 9,3 

16 

16,7 

4 4 4 

18 4 4 4 

16 4 4 4 

2C 1,51 1,58 4,6 

16 

14,7 

5 5 5 

14 5 5 5 

14 5 5 5 
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Tabell 4 – Bundesmann-testresultat för martindale-utsatta prover (MD) 

Prov m1 

vikt 

innan, 

g 

m2 

vikt 

innan, 

g 

Vätske-

upptagning

, % 

Vatten i 

behållare, 

ml 

Medelvärde 

vatten 

1 

min 

5 

min 

10 

min 

1A 2,42 2,80 15,7 

3 

3,3 

4 4 4 

3,6 4 4 4 

3,3 4 3 ej 

1B 2,45 2,94 20,0 

3,2 

3,6 

4 3/4 3 

3,8 4 3/4 3 

3,8 4 3/4 3 

1C 2,42 2,53 4,5 

2,2 

2,9 

5 4 4 

2,8 5 4 4 

3,8 5 4 4 

2A 1,51 1,82 20,5 

14 

14,7 

4 3 2 

15 4 3 2 

15 4 3 2 

2B 1,55 1,92 23,9 

17 

16,7 

4 3/4 3 

17 4 3/4 3 

16 4 3/4 3 

2C 1,51 1,73 14,6 

32, lossnat 

17,5 

4 3/4 3 

18 4 3/4 3 

17 4 3/4 3 
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Tabell 5 – Bundesmann-testresultat för tvättade och UV-ljusutsatta prover (TV&UV) 

Prov m1 

vikt 

innan, 

g 

m2 

vikt 

innan, 

g 

Vätske-

upptagning

, % 

Vatten i 

behållare, 

ml 

Medelvärde 

vatten 

1 

min 

5 

min 

10 

min 

1A 2,44 2,60 6,6 

3,8 

3,5 

4/5 3 3 

3,2 4/5 3 3 

3,4 4/5 3 3 

1B 2,42 2,70 11,6 

4 

3,4 

2 1 1 

3 2 1 1 

3,2 2 1 1 

1C 4,52 4,88 8,0 

3,2 

3,3 

3 2 2 

3,4 3 2 2 

3,4 3 2 2 

2A 2,63 3,11 18,3 

7 

7,6 

4 2 2 

8,2 4 2 2 

7,5 4 2 2 

2B 2,57 3,30 28,4 

7,2 

7,9 

2 1 1 

9 2 1 1 

7,4 2 1 1 

2C 2,56 3,16 23,4 

7,8 

6,7 

3 2 1/2 

6,0 3 2 1/2 

6,2 3 2 1/2 
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Tabell 6 – Bundesmann-testresultat för tvättade och martindale-utsatta prover (TV&MD) 

Prov m1 

vikt 

innan, 

g 

m2 

vikt 

innan, 

g 

Vätske-

upptagning

, % 

Vatten i 

behållare, 

ml 

Medelvärde 

vatten 

1 

min 

5 

min 

10 

min 

1A 2,46 2,73 11,0 

4,4 

3,6 

4/5 3 3 

3,6 4/5 3 3 

2,8 4/5 3 3 

1B 2,42 2,53 4,5 

4 

3,3 

4 4 4 

2,8 4 4 4 

3 4 4 4 

1C 2,47 2,55 3,2 

3 

3,4 

4 4 4 

4,6 4 4 4 

2,6 4 4 4 

2A 1,55 2,00 29,0 

10 

9,7 

4 3 2 

12 4 3 2 

7 4 3 2 

2B 1,55 2,02 30,3 

13 

12 

4 3 2 

11 4 3 2 

12 4 3 2 

2C 1,58 2,10 32,9 

15 

10,7 

4 3 2/3 

10 4 3 2/3 

7,2 4 3 2/3 
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Tabell 7 – Bundesmann-testresultat för UV-ljus och martindale-utsatta prover (UV&MD) 

Prov m1 

vikt 

innan, 

g 

m2 

vikt 

innan, 

g 

Vätske-

upptagning

, % 

Vatten i 

behållare, 

ml 

Medelvärde 

vatten 

1 

min 

5 

min 

10 

min 

1A 2,46 2,81 14,4 

2,2 

3,3 

1 1 1 

4,6 1 1 1 

3,0 1 1 1 

1B 2,48 2,87 15,7 

15 

15,7 

2 2 2 

17 2 2 2 

15 2 2 2 

1C 2,48 2,77 12 

4 

5,3 

3 2 2 

7 3 2 2 

5 3 2 2 

2A 1,55 1,85 19,0 

10 

10,3 

1 1 1 

11 1 1 1 

10 1 1 1 

2B 1,57 2,02 28,7 

12 

11,3 

1 1 1 

11 1 1 1 

11 1 1 1 

2C 1,56 1,91 22,4 

11 

11,7 

2 1 1 

13 2 1 1 

11 2 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Tabell 8 – Bundesmann-testresultat för tvättade, UV-ljus och martindale-utsatta prover     
(TV, UV&MD) 

Prov m1 

vikt 

innan, 

g 

m2 

vikt 

innan, 

g 

Vätske-

upptagning

, % 

Vatten i 

behållare, 

ml 

Medelvärde 

vatten 

1 

min 

5 

min 

10 

min 

1A 2,43 2,63 8,2 

14 

13 

1 1 1 

15 1 1 1 

10 1 1 1 

1B 2,45 2,71 10,6 

3 

3 

2 2 2 

2,6 2 2 2 

3,4 2 2 2 

1C 2,45 2,58 5,3 

2,4 

5,1 

3 2 2 

7,6 3 2 2 

5,2 3 2 2 

2A 2,63 3,29 25,1 

8,2 

7,8 

1 1 1 

7,6 1 1 1 

7,8 1 1 1 

2B 2,57 3,35 30,4 

16 

14,7 

1 1 1 

12 1 1 1 

16 1 1 1 

2C 2,56 3,28 28,1 

14 

11,3 

1 1 1 

12 1 1 1 

8 1 1 1 
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Bilaga 5 - Oljetester 
 

Oljetester har utförts enligt standard SS-EN ISO 14419. För varje olja som har används har 

fem droppar droppats på proverna. Bedömningen skedde visuellt med en standardskala. I 

tabellerna 1-8 nedan finns resultaten för oljetesterna.  

 

Tabell 1 – Oljetestresultat för impregnerade prover (Original) 

Prov Olja Bedömning Klarar 

1A 

3 A 

6 
4 A 

5 A 

6 A 

1B 

1 C 

FAIL 2 C 

3 D 

1C 

3 A 

6 
4 A/B 

5 B 

6 B 

2A 

3 A 

6 
4 A 

5 A 

6 A 

2B 1 C FAIL 

2C 

4 A 

6 5 A 

6 B 

3A 
4 A 

6 
5 A 
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Prov Olja Bedömning Klarar 

6 A 

3B 1 C FAIL 

3C 

4 A 

6 5 A 

6 A/B 

4A 
5 A 

6 
6 A/B 

4B 1 C FAIL 

4C 
5 A 

6 
6 A/B 

 

Tabell 2 – Oljetestresultat för tvättade prover (TV) 

Prov Olja Bedömning Klarar 

1A 3 A 

6 
4 A 

5 A 

6 B 

1B 1 C FAIL 

1C 

4 A 

6 5 A 

6 B 

2A 

4 A 

6 5 A 

6 B 

2B 1 C FAIL 
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Prov Olja Bedömning Klarar 

2C 

4 A 

6 5 A/B 

6 B 

 

Tabell 3 – Oljetestresultat för UV-ljusutsatta prover (UV) 

Prov Olja Bedömning Klarar 

1A 4 A 

5 5 B 

6 C 

1B 1 C Fail 

1C 

4 B 

4 5 B/C 

6 C 

2A 

3 A 

6 
4 A 

5 A 

6 A 

2B 1 C Fail 

2C 

4 B 

5 5 B 

6 C 
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Tabell 4 – Oljetestresultat för martindale-utsatta prover (MD) 

Prov Olja Bedömning Klarar 

1A 4 B 

6 5 B 

6 B 

1B 1 C FAIL 

1C 

3 B 

3 4 B/C 

5 C 

2A 

3 A 

6 
4 A 

5 A/B 

6 B 

2B 1 C FAIL 

2C 

3 B 

4 4 B 

5 B/C 

 

Tabell 5 – Oljetestresultat för tvättade och UV-ljusutsatta prover (TV&UV) 

Prov Olja Bedömning Klarar 

1A 3 A 

5 
4 A 

5 B 

6 C 

1B 1 C Fail 

1C 
4 A 

5 
5 B 
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Prov Olja Bedömning Klarar 

6 C 

2A 

3 A 

6 
4 A 

5 B 

6 B 

2B 1 C Fail 

2C 

4 A 

6 5 A 

6 B 

 

Tabell 6 – Oljetestresultat för tvättade och martindale-utsatta prover (TV&MD) 

Prov Olja Bedömning Klarar 

1A 3 A 

5 
4 A 

5 B 

6 C 

1B 1 C FAIL 

1C 

2 B 

2 3 B/C 

4 C 

2A 

3 A 

5 
4 A 

5 B 

6 B/C 

2B 1 C FAIL 
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Prov Olja Bedömning Klarar 

2C 
2 A 

2 
3 C 

 

Tabell 7 – Oljetestresultat för UV-ljus och martindale-utsatta prover (UV&MD) 

Prov Olja Bedömning Klarar 

1A 1 C 

FAIL 2 C 

3 C 

1B 1 C FAIL 

1C 

1 C 

FAIL 2 C 

3 C 

2A 

2 A 

4 
3 B 

4 B 

5 C 

2B 1 C FAIL 

2C 1 C FAIL 

 

Tabell 8 – Oljetestresultat för tvättade, UV-ljus och martindale-utsatta prover (TV, UV&MD) 

Prov Olja Bedömning Klarar 

1A 1 B 

2 2 B 

3 C 

1B 1 C FAIL 
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Prov Olja Bedömning Klarar 

1C 

1 C 

FAIL 2 C 

3 C 

2A 

1 A 

4 
3 B 

4 B 

5 C 

2B   FAIL 

2C 

1 B 

1 

3 C 
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