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REGNTÄT MODERIKTIG JACKA
MIKAELA KARLSSON

- En designmall för en jacka, där regnskydd, ångpermabilitet uppnås,
samtidigt som designmöjligheterna inte begränsas.

POPULÄRVETSKAPLIG SAMMANFATTNING
Syftet för arbetet är att ta fram ett underlag för en moderiktad jacka, som ska ge ett komplett
skydd mot regn, utan att kännas teknisk, eller orsaka obekvämlighet på grund av bristande
andningsförmåga.
Grunden i arbetet läggs på resultat från en enkät som undersöker krav och behov gällande
vanor kring regn, hos utvald målgrupp. För att tillgodose de krav som ställs undersöks olika
vattentäta metoder. Rapporten fokuserar på tätvävda konstruktioner. Ytbehandlingar som
används för att öka materialets fömåga att stöta bort vatten undersöks. Resultatet beskriver en
konstruktion där ett tätvävt material kompletteras med ett vattentätt membran, på de mest
utsatta områdena; axlar och övre delen av ryggen samt bröstet.
Konstruktionen som presenteras i rapporten uppfyller behoven gällande regnskydd,
ångpermabilitet, samtidigt som designmöjligheterna inte begränsas.
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SAMMANFATTNING
Syftet med arbetet är att konstruera en vardaglig jacka som fungerar oavsett väder, genom att
undersöka krav och behov, kartlägga tillgängliga metoder, samt möjligheter att enbart använda
ytbehandling som regnskydd.
Kraven ställs genom att studera litteratur, samt genom en enkätundersökning. Metoderna att
uppnå vattentäta textilier kategoriseras i tre grupper; mikroporösa beläggningar och laminat,
hydrofila beläggningar och laminat och väldigt tätvävt material. Dess egenskaper presenteras i
rapporten, framförallt tätvävt material som visade sig vara det mest passande material för
jackans syfte.
Möjligheten att uppnå tillräcklig vattentäthet med enbart ytbehandling testades genom att
behandla olika bomullstyger, med ytbehandlingar av olika substanser. För att utvärdera
effekten utfördes ett spraytest. Det visade sig att ytbehandling ger en begränsad
vattenskyddande effekt, vilket inte är tillräcklig för målgruppens behov.
En kombination av tätvävt material som kompletteras med membran på de mest utsatta
områdena, axlar och övre delen av ryggen samt bröstet ger ett komplett skydd och kan
samtidigt konstrueras utan att se teknisk ut.
Nyckelord- Regnkläder, vattentäta textilier, ytbehandling, vattenavvisande bomull,
mikroporösa membran, mikroporösa beläggningar.

ABSTRACT
The aim of this report is to construct an everyday jacket, which works regardless of
weather, by examining the demands and needs, identifying available methods and
opportunities to use water repellency treatment as only rain proofer.
The requirements are set by studying literature and through questionnaire survey. The
methods to achieve waterproof textiles are categorized into three groups; micro porous
coating and laminates, hydrophilic coatings and laminate and very tightly woven fabric.
Its properties are presented in the report, particularly tightly woven material, which is
shown to be the most appropriate material for the purpose of the jacket.
The opportunities to achieve sufficient water resistance only by surface treatment were
tested by treating different fabrics with different water repellent agents. To examine the
water repellent effect, a spray test was executed. It was found that surface treatment
provides a limited waterproof effect and a combination of methods are therefore
necessary.
A tightly woven material is used, which is supplemented with membrane on the most
vulnerable areas, shoulders, upper back and chest, to provide a complete protection
without limiting the possibility to design a non-technical looking product.
Keywords- Rainwear, waterproof textiles, water-repellent agent, water repellent cotton,
micro porous membrane, micro porous coating.
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1
INLEDNING
1.1 Introduktion
När de första olympiska spelen utövades, var de tävlande nakna; med enbart sitt egna
skinn som skydd mot yttre påverkan. Efter mycket utveckling av textila material finns det
fortfarande inget material som kan utmana vår hud. Huden är överlägsen gällande att
släppa ut genererad kroppsfukt, vara värmereglerande, tillåta rörelse, samt dess passform,
smidighet, känslighet och grepp. Textilier har länge försökt efterlikna dessa egenskaper
för att uppnå ett neutralt tillstånd av komfort. Obehaglighet uppkommer när kroppen är
för varm, för kall, blöt eller när kroppens rörelse hindras, samt vid otillfredsställd estetik
och brist på passform.
Kläder är i dagens läge en nödvändighet för att både skydda oss mot väder och vind, samt
för att skyla våra kroppar. Funktionen av att hålla oss varma och torra är inte alltid den
främsta anledningen till att vi konsumerar kläder. Genom enkätundersökning kring krav
på regnplagg visar det att behovet av funktion fortfarande finns, även om klädernas
estetik fått en allt större betydelse vid valet av kläder. Vi spenderar stora delar av våra liv
inomhus och tiden vi utsätter oss för regnigt väder går ofta att undvika.
Vid regnigt väder skyddar vi oss med regnkläder eller paraplyer eller genom att på andra
sätt undvika väta. Regnkläders funktion är att skydda kroppen mot väta och obehag som
följd. På marknaden finns det mängder av regnkläder i olika material och prisklasser. Det
går att välja bland tekniska skaljackor gjorda av syntetmaterial där membranet GoreTex® samt PU-beläggningar är de vanligaste metoderna för att uppnå vattentäthet. Dessa
tekniska regnjackor har hög funktionalitet, vilket oftast speglar produktens utsida, med
tekniska material och funktionella detaljer, något som inte passar för alla vid varje
tillfälle.
På marknaden finns även regnkläder gjorda för att vara moderiktade, dock brister de ofta
i funktion på olika sätt, såsom regntäthet, rörlighet, samt förmågan att transportera ut
vattenånga.
Det finns många metoder för att uppnå vattentäta material. Invaxade naturmaterial med
hårdnande oljor är en metod som använts länge och i viss utsträckning fortfarande
används. Syntetiska material är hydrofoba, medan naturfibrer är hydrofila och sväller vid
absorption. Denna skillnad ger material olika förutsättningar för att uppnå vattentäthet.
Regnskyddande plagg behandlas vanligtvis med en ytbehandling för att förändra
ytegenskaperna. Detta gör att vattnet pärlar sig för att sedan rinna av. Bomull vars yta är
hydrofil behandlas med flertalet ytbehandlingar för att öka den vattenrepellerande
effekten.
Vi lever i ett land där regn är ett återkommande väderfenomen. Att då behöva använda en
speciell jacka vid regn, som antingen inte håller en torr eller gör en obekväm på grund av
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sitt utseende är därför inte optimalt. Genom att ställa kraven som finns för en regnjacka
emot materialegenskaper skapas en regnkappa.

1.2 Metodik
Det vetenskapliga förhållningsätt som används i denna rapport är hermeneutik. Arbetet är
till stor del baserat på upplevelser och erfarenheter, såväl mina som andras, där
tolkningar och subjektiv information hanterats.
Genom att dra slutsatser från observationer och tolkningar har en induktiv metod
framförallt använts.
Metodiken kan delas in i flera steg. I första steget kartlades marknaden; vilka olika
metoder som är möjliga att använda sig av för att uppnå ett vattentätt material.
Steg två innebar en undersökning, i form av en onlineenkät, för att få kvantitativa data
om krav och beteende hos vald målgrupp. Enkäten spreds bland bekanta, samt bland
studenter på Textilhögskolan och besvarades av totalt 144 personer.
Resultaten från enkäten bearbetades och bidrog tillsammans med litteraturstudier,
observationer och mindre intervjuer till en kravlista. Egenskaper hos material och de
olika metoderna värderades mot krav och behov.
En lämplig primär metod till vattentäthet och materialtyp valdes där fokus låg på försök
att uppnå tillräcklig vattentäthet med rätt ytbehandling. Passande material letades upp
och marknaden skannades på impregneringsmedel specifikt för bomull och åtta stycken
köptes från olika producenter.
Tygerna behandlades med de olika impregneringsmedlen för att sedan utvärderas genom
spraytest. De kvantitativa resultaten sammanställdes för att sedan bedömas om behovet
av ytterligare impregnering eller annan tillförd komponent fanns för att uppnå kravet om
tillräcklig vattentäthet
Sista steget innebar en kreativ process, där litteraturstudier, egna slutsatser, erfarenheter
samt provresultat användes som grund för hur jackan skulle konstrueras.
1.2.1

Litteratur och sökmetoder

Arbetet började explorativt med generella litteraturstudier om vilka möjligheter det finns
på marknaden att få fram vattentäta textilier. Litteraturen kommer främst från funna
artiklar i Borås högskolans databaser, samt böcker och tygproducenter samt tillverkares
hemsidor.
För att få en grund i de olika sätt att få vattentäta textilier söktes generell information i
böcker som fanns i högskolan i Borås bestånd, både som vanlig samt elektroniska
böcker. Databaser användes och då främst Textile Technology Complete och World
Textile, samt ScienceDirect. Böcker från Woodhead publishing lästes för att öka
förståelsen kring vidare forskning kring ämnet.
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Sökorden som använts är många och sträcker sig från klara sökningar över material till
forskning om komfort. Även information från ett flertal olika tyg och
impregneringsproducenters hemsidor har granskat. Bland de använda rapporterna är
referentgranskade rapporter förekommande.
Även böcker som tidigare används som kurslitteratur, såsom Sustainable fashion and
design har använts.

1.3 Syfte och problemformulering
Syftet med arbetet är att konstruera en vardaglig jacka som fungerar oavsett väder, genom att
undersöka krav och behov, kartlägga tillgängliga metoder samt möjligheter att enbart använda
ytbehandling som regnskydd.

•

Vilka krav finns det på en jacka/kappa som ska användas vardagligt, även vid
regnigt väder?

•

Vilka metoder att uppnå vattentät passar för ändamålet?

•

Kan kraven som ställs uppnås med enbart ytbehandling, utan laminat och
beläggning?

•

Hur ska en trendig jacka som klarar kraven som ställs på en regnjacka för
vardagligt bruk konstrueras?

1.3.1

Avgränsningar

Material på marknaden undersöktes och utvärderades baserat på dess lämplighet för
tilltänkt produkt. Det finns ett stort utbud av regnkläder gjorda av syntetmaterial med
antingen laminat, eller beläggning som vattentät komponent, på marknaden. Dessa
syntetmaterial har prioriterats bort i denna rapport på grund av de oönskade
egenskaperna, gällande estetik och känsel. Fodret materialegenskaper har inte undersökts
närmare utan fokus har lagt på det vattenskyddande yttertyget.
Tekniken att konstruera ett väldigt tätt tyg, då framförallt med bomullsfiber har getts ett
större fokus i denna rapport då lämpliga material av syntetiska multifilament inte gått att
få tag på. Bomullsfiberns egenskaper och möjligheter har undersökts. I och med
bomullens hydrofila natur har fokus lagts på ytbehandlingar för att utvärdera dess
effekter mot kraven som ställs.
Önskvärd provuppställning hade inneburit en större bredd på tyger, däremot begränsades
detta med att många tygproducenter inte ville medverka med tyg, samt svårigheter att
hitta lämpliga material.
Materialinförskaffning innebar även en avgränsning till återimpregnering då dessa var
möjliga att införskaffa.
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2
KOMFORT
Vad är det som krävs för att människan ska uppleva komfort.

2.1 Termofysologi
Skyddande plagg får inte hindra kroppsrörelser, måste vara lättvättade, snabbtorkande,
smutsavvisande, för komfort och utseende. Tygkonstruktionen, estetiken, design, och
passform är ytterst viktiga parametrar för ett bekvämt, högpresterande plagg med hög
kvalité. Komfort är subjektivt, dock kan klädernas funktion vara livsavgörande. (Fung,
2002, p. 135)
Skyddande plagg ska fungera som barriär mot vind och regn. Väta är speciellt viktigt att
skydda kroppen mot, då vatten kyler av kroppen fortare än enbart vind. Vatten kan även
försämra värmeisolationen av kläderna genom att materialet förlorar sin tjocklek och blir
mindre effektiv att hålla kroppen varm. För att uppnå komfort bör kläder släppa igenom
vattenånga genererad av kroppsvärme. (Fung, 2002, p. 135)
Den värmefysiologiska komforten baseras på energikonsumtion. (Bartels, 2005, p. 178)
Produktionen av vattenånga genom skinnet är nödvändigt för att balansera
kroppstemperaturen. Normaltemperaturen för en människa är 37° C och
normaltemperaturen på skinnet varierar mellan 33°C och 35°C, beroende på
omständigheterna. Under fysisk aktivitet kyls kroppen genom intensiv perspiration. Om
vattenångan hindras att nå omgivningen höjs den relativa luftfuktigheten inuti kläderna
som i sin tur orsakar förhöjd kroppstemperatur. Detta orsakar en känsla av obehaglighet.
(Horrocks & Anand, 2000, pp. 282-284) Kroppen kan inte fungera effektivt när den är
obekväm. (Fung, 2002, p. 270)
AKTIVITET

INTENSITET
(watts)
60
Sova
200
Lätt gång
300
Snabb gång
400
Med lätt väska
500
Med tung väska
Maximal intensitet 1000-1200
(Horrocks & Anand, 2000, p. 283)

PERSPIRATION
(g day-1)
2280
7600
11500
15200
19000
38000–45600

Figur 1: Mängden perspiration som kroppen utsöndrar varierar stort mellan olika aktiviteter och intensivitet.
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Att människan svettas mer vid högre ansträngning är vedertaget, men var svetten är som
mest intensiv har Caroline J. Smith och George Havenith vid Loughborough University
forskat på. Figur nedan visar resultatet från deras studie; Body mapping of sweating
patterns in male athletes in mild exercise-induced hyperthermia. Genom att studera var
perspirationen är som störst, ökar förståelsen för var jackan främst måste släppa igenom
vattenånga; om olika konstruktioner används på olika ställen.

(Smith & Havenith, 2011)
Figur 2: Mängden perspiration som kroppen utsöndrar varierar stort mellan olika aktiviteter och
intensivitet.
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3
VATTENTÄTA TEXTILIER
Det finns flera sätt att uppnå vattentäta och textilier som släpper ut vattenånga.
De kan delas upp i tre grupper;
•

Mikroporösa beläggningar och laminat

•

Hydrofila beläggningar och laminat

•

Väldigt tätvävt
(Porav, 2011)
Dessa förklaras nedan;

3.1 Vad innebär begreppet vattentäta textilier
Det vanligaste sättet att mäta vattentäthet är i meter vattenpelare. Det ger resultat som
visar vilket tryck materialet tål innan vattnet penetrerar materialet. Värden på vad som
anses/klassas som vattentätt varierar stort mellan olika tillverkare samt mellan olika
återförsäljare, konsumenter och generella uppfattningar.
Försvarets materialverks gränsvärde för att anses vara vattentätt är; 1,8m och går att
jämföra med trycket av vindpiskat regn; 1,5m, sitta på blött underlag; 5m. De anser att
plagg med en vattentäthet på 10m är fullt tillräckligt för de allra flesta. (Willners, 2007)
Testmetoden som används vid bestämning av vattentäthet är ISO 811:1981 Textile
fabrics - Determination of resistance to water penetration - Hydrostatic pressure test.
Vattentätheten mäts genom att tyget placeras i avsedd tryckmätare med utsidan av tyget
neråt. Tryck tillsätts underifrån och värdet avgörs när vattnet sipprar igenom på tre
ställen på ytan av insidan på testbiten. (Ding, 2008)

3.2 Membran
Membran är tunna filmer gjorda av polymeriska material speciellt utvecklade för att vara
högt motståndskraftiga mot penetration av vatten och samtidigt tillåta vattenånga att
passera. Ett typiskt membran är ungefär 10um tjockt och lamineras ihop med ett tyg för
att uppnå tillräcklig mekanisk styrka. Det finns två sorters membran, mikroporösa och
hydrofila. (Horrocks & Anand, 2000, p. 286)
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3.2.1

Mikroporösa

Det första och mest välkända mikroporösa membranet är en tunn film av
polytetrafluoretylen (PTFE), utvecklad och introducerad 1976 av W. Gore. Membranet är
känd som Gore-Tex® och uppger sig för att innehålla 1,4 miljarder pyttesmå hål per
kvadratcentimeter. Hålen är mycket mindre än de minsta regndroppar (2-3 µm jämfört
med 100µm). Däremot är hålen avsevärt större än en vattenmolekyl (40 X10-6µm), vilket
innebär att vattenånga kan passera. Andra mikroporösa membran är bland annat ett
mikroporöst membran baserat på polyvinyliden fluorid (PVDF) Den naturligt hydrofoba
polymeren och liten porstorlek kräver högt tryck för att vatten ska penetrera. (Horrocks
& Anand, 2000, p. 287)
Kontaminering av membran såsom kroppsfett, solkräm, salt, kvarvarande tvättmedel och
så vidare misstänks bidrar till en försämring av både vattentätheten och permabiliteten.
För att minska kontaminering beläggs ofta membranen med ett tunt lager hydrofobiskt
polyuretan. (Horrocks & Anand, 2000, p. 287) Membranets permabilitet kan uppnås
antingen genom mikroporositet eller vattenånga diffusion. (Stegmaier, et al., 2005, p.
115)
3.2.2

Hydrofila

Hydrofila membran är ytterst tunna filmer utan porer baserat på kemiskt modifierad
polyester eller polyuretan. Vattenånga kan diffundera genom membranet i relativt stora
volymer. Polyester eller polyuretanpolymeren är modifierad genom en inkapsling av
polyetylenoxid med upp till 40 % av vikten. Polyetylenoxid står för den hydrofila delen
av membranet, genom att den skapar amorfa regioner. Den har en låg energiaffinitet till
vattenmolekyler vilket är nödvändigt för snabb diffusion av vattenånga. De amorfa
regionerna fungerar som intermolekylära porer som tillåter vattenånga att passera igenom
membranet, men hindrar penetration av vatten genom sin solida konstruktion. (Horrocks
& Anand, 2000, p. 287) Den första hydrofila filmen var Sympatex® av Azco, gjort av
modifierad polyester. (Porav, 2011)

(Sympatex Technologies GmbH, u.d.)
Figur 3: Mikroporösa och hydrofila membran.
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3.2.3

Laminering

Det finns framförallt fyra olika sätt att kapsla in membran i en textil konstruktion.
Metoderna beror på kostnaden, vilken funktion man vill åt och
tillverkningsomständigheter. Inkapsling av membran:

(Horrocks & Anand, 2000, p. 287)
Figur 4: Metoder vid laminering

A. Laminering av membran på yttertyg för att skapa en tvålagersvara.
Metoden har sina nackdelar varav att känslan av konstruktionen kan bli prasslig
och papperslik, med reducerad estetisk utseende som följd. Fördelarna med denna
metod är de skyddande egenskaperna; vindresistens samt vattentäthet. Metoden
används oftast till skyddande kläder.
B. Laminering av membran på ett tunt stickat material eller nät.
Denna konstruktion är placerad löst mellan yttertyget och fodret. De tre lagren;
yttertyg, laminat och foder sys ihop och sömmarna tejpas. Fördelarna med
metoden möjliggör att yttertyget kan anpassas för att passa de estetiska kraven.
C. Laminering av membranen sker på fodrets.
Det laminerade lagret används separat och är inte fast i yttertyget. Metoden
innebär att designmöjligheterna på yttertyget kan maximeras.

D. Lamineringen av membranet sker både på yttertyget och på fodret och
skapar en trelagersvara.
Denna metod ger nackdelar såsom mindre attraktivt fall och känsla i tyget.
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3.3 Beläggning
Belagda textilier kostar oftast mindre än laminerade, då beläggning kombinerar bildandet
av filmen samt vidhäftning till materialet till en process. (Fung, 2002, p. 141) För att
erhålla belagda vattentäta kläder till ett lågt pris, kan billiga akrylater användas. Till
högre kvalitetsregnkläder används oftast polyuretan som beläggningspolymer.
(Stegmaier, et al., 2005, p. 115)
Krav som ställs på material som ska beläggas är att det är dimensionsstabilt och uppvisar
en slät, skrynkelfri yta i sträckt form i beläggningsmaskinen. (Fung, 2002, p. 139)
Det finns två olika sorters beläggningar som används till vattentäta, andande material;
mikroporös och hydrofila.
3.3.1

Mikroporösa

Mikroporösa beläggningar består av polymera material, polyuretan är den mest använda,
som appliceras på en sida av tyget. Mikroporösa beläggningar har liknande struktur som
de mikroporösa membran förklarat nedan. Små porer, mycket mindre än regndroppar,
men större än vattenmolekylen fungerar som fukttransport, genom beläggningen.
(Stegmaier, et al., 2005, p. 115)
Det finns flera metoder att producera mikroporösa beläggningar; våtkoagulering,
värmekoagulering, samt skumbeläggning. (Porav, 2011)
3.3.2

Hydrofila

Fungerar på samma sätt som hydrofila membran; se 3.2.2

3.4 Tätvävt material
Det går att använda sig utav både bomull och syntet i tätvävda konstruktioner. De har
däremot olika förutsättningar för att blir täta.
Att väva tätt och uppnå vattentäthet utvecklades under 1940- talet för militära ändamål.
Den mest kända tätvävda bomullsväven är Ventile®, som även anses vara originalet. Det
är de finaste och längsta bomullsfibrer som användes för att skapa minimala mellanrum
mellan fibrerna. Bomullen är kammad och sedan tvinnad. Detta förbättrar
regelbundenheten och försäkrar att fibrerna blir så parallella som möjligt. Dessa garn
vävs sedan ihop med en Oxfordväv där två trådar tillsammans skapar en varptråd. Det ger
minimal krusning och försäkrar att fibrerna åter är så parallella de kan bli mot ytan. När
tyget blir utsatt för väta sväller bomullsfibrerna och storleken på porerna emellan fibrerna
minskar, vilket innebär att högt tryck krävs för att vattnet ska penetrera igenom
materialet. Materialet blir vattentätt utan användning av vattenrepellerande
efterbehandlingar. (Horrocks & Anand, 2000, pp. 284-286)
Den vattentäta effekten av ett tätvävt material håller i sig i upp till 20 minuter under
måttligt regn. Andningsförmågan är mycket bra på plagg gjorda av tätvävd bomull
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eftersom den inte är belagd. Den är inte vattentät när den utsätts för kraftigt regn under
längre tid. Trådtätheten som användes för militärt ändamål har uppemot 98trådar per cm.
(Fung, 2002, p. 185)
Samma konstruktion går att göra med multifilamentfibrer, oftast i polyamid eller
polyester. Ytterst små porer går att få fram vid användning av filament som är 10 µm i
diameter. Vattenresistensen förstärks genom applicering av en vattenavvisande
ytbehandling. Materialet av multifilament har ett mjukt grepp och är vindtätt men
vattentätheten är sämre jämfört med liknande konstruktion av bomull, då syntetfibrerna
inte sväller så som bomull. (Horrocks & Anand, 2000, pp. 284-286)
Användning av väldigt tunna fibrer och att väva tätt skapar väldigt små porer skiljer sig
jämfört med vanligt material. Porstorleken på ett vattentätt tyg är 10µm jämfört med
ungefär 60µm för ett vanligt tyg. Ventile® bomull har i torrt tillstånd porer som är 10 µm
och i vått tillstånd 3-4µm. Material gjord med multifilament hävdas ha upp till 7000
filament per centimeter. Författaren David A Holmes av aktuellt kapitlet i boken
Handbook of technical textiles har uppskattat att Ventile® för militärt bruk har ungefär
6000 fibrer per centimeter. (Horrocks & Anand, 2000, pp. 284-286)
Plagg med en tätvävd konstruktion är mjuka och bekväma att bära. De är även flexibla
och tysta, med mindre prasslade ljud jämfört med laminerade och belagda
motsvarigheter. (Fung, 2002, p. 158)
Svällning av bomull sker främst i tvärdiametern. Ökningen i längd när bomull går från
torrt till blöt är 1,2 %, medan diametern ökar med 14 %. Dessa mått är mycket svåra att
bestämma då formen, spiralvinkeln och vridningsvinkeln av sammanrullningen påverkas
av svällningen. Enligt data från rapporten Properties depending on the amorphous
regions of fibers av Meredith R Fibre science 2nd edition The textile institute
Manchester page 236-232 är den maximala svällningen 63 % och sker vid en 40 %
absorbering av vatten. (Gordon & Hsieh, 2007)

3.5 Förbehandlingar
För att undvika att materialet delamineras krävs bra vidhäftning, vilket kräver att
materialet är fritt från smuts. Vax, olja och silikonbaserade material är speciellt sannolika
till att försämra vidhäftningen mellan materialen. Bomullsmaterial bör vara avklistrade
och syntetisk material, såsom polyamid och polyester bör vara avfettade. Utan dessa
förbehandlingar ökar risken för svaga bindningar mellan materialen. Avklistringen kan
försämra vidhäftningen om inte fullgod sköljning skett. Alla slutberedningar försämrar
vidhäftningen mellan materialet och beläggning respektive lamineringen, då framförallt
på syntetiska material. (Fung, 2002)
Ett belagt material kombinerar egenskaperna från basmaterialet och polymeren som
materialet beläggs med. Det innebär att egenskaper som inte finns i de enskilda
materialen kan skapas. Basmaterialet står för den mekaniska styrkan. (Fung, 2002, p. 24)
Oerfarna kan tro att det går att dölja fel i grundmaterialet genom att belägga varan, vilket
innebär att andrasorteringsmaterial ibland går till beläggning. Defekten kommer däremot
göra större skada i materialet efter beläggning applicerats än den gjorde när basmaterialet
var ensamt. (Fung, 2002, p. 24)
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3.6 Materials permabilitet
I boken Handbook for technical textiles, kapitel 12 skriven av David A Holmes beskrivs
en jämförelse av funktionerna i olika vattentäta andande textilier. I följande tabell
redovisas typiskt ångmotstånd, WVR,1 av ett urval material. Av detta dras slutsatsen att
andande material presterar avsevärt mycket bättre än material belagda med vanliga
vattentäta material, såsom vax och PVC.
MATERIAL
Neoprene, gummi, eller PVC belagt
Vaxad bomull
Läder
Vävt mikrofiber
Tätvävd bomull
Ventile L28
Andra Ventile liknande material
Två lagers PTFE laminat
Trelagers laminat (PTFE, polyester)
Mikroporös polyuretanbeläggning (olika typer)
-

Öppna porer
Stängda porer

WVR (mm stilla luft)
1000-1200
1000+
7-8
3-5
2-4
3,5
1-3
2-3
3-14
3-14
3-5
6-14

Hydrofiliska beläggningar
Witcoflex, Staycool
-

9-16
5-10

På nylon, polyester
På bomull, polyester

(Horrocks & Anand, 2000)
Figur 5: Vattenångaresistensen av material varierar, både beroende på grundmaterial, samt
behandling.

Andande material har en högre resistens mot transport av vattenånga än ett vanligt vävt
eller stickat material, dock behöver skillnader inte vara speciellt stor. Ångpermabiliteten
på andande membran och beläggningar påverkas av vilket material de appliceras på.
Förmågan att släppa igenom vattenånga påverkas av väta från utsidan. Generellt
försämras egenskapen vid regn. Dock kan effekten förbättras på de hydrofila membran.
(Horrocks & Anand, 2000, pp. 304-314)
En jämförelse mellan olika material gällande komfort och vattentäthet är enligt Holmes
svår att hålla objektiv, då testmetoderna som används kan ge mycket varierande resultat
beroende på vilken metod som använts.
David A Holmes beskriver en genomförd studie där flertalet materials transport av
vattenånga har testats enligt en modifikation av metoden BS 7209 Specification for water
vapour permeable apparel fabrics. Denna studie konstaterar att de olika metoderna kan
rankas baserat på vattenångatransporten i följande fallande ordning.

1

Water Vapour Resistant
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HÖGST VATTENÅNGATRANSPORT
TÄTVÄVT
Tätvävd syntet
Tätvävd bomull
MEMBRAN
Mikroporösa membran
Hydrofila membran
BELÄGGNINGAR
Hydrofil beläggning
LÄGST VATTENÅNGATRANSPORT

(Horrocks & Anand, 2000, p. 306)
Figur 6: Vattenångtransport i fallande ordning

De tätvävda materialkonstruktionerna (vävt mikrofiber, tätvävd bomull, Ventile® och
andra likande produkter), där vattenångtransporten är högst enligt ovan har enligt figur 5
även låg ångmotstånd. Samma mönster följer mikroporösa membran, beläggning och
hydrofiliska beläggningar. Neoprene, gummi eller PVC belagt material, tillsammans med
vaxad bomull har enligt figur 5 mycket hög vattenångresistens. Detta gör materialet
mindre lämpligt till användning av regnkläder.

3.7 Jämförelse mellan olika metoder av vattentäta material
I boken " Handbook for technical textiles " beskrivs en undersökning bestående av 23
prover av vattentätt andande material i kategorierna; PU belagda, PTFE membran, PES
membran och Ventile® bomull. För jämförelse adderades ett PVC belagt material, samt
en vanlig polyester/bomullsväv.
Testerna som var inkluderade i jämförelsen var; fuktpermabilitet, regnresistens,
vattenpelare, vindresistens, mekanisk styrka, nötning, effekt av mekaniskt tryck, effekt av
vind och vatten, penetrationsresistens, effekt av tvättning, effekt av diagonal dragning,
effekt av väder, effekt av dragning, effekt av låg temperatur, effekt av taggprickning,
kondensation, torkningsbeteende, samt komplett jacktest.
Majoriteten av materialen i undersökningen hade enligt författaren, David A Holmes;
tillräcklig till god fukttransport, men han anser att ventilationsöppningar fortfarande är
nödvändigt då fukttransporten inte är tillräcklig för måttlig fysisk aktivitet.
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Rapporten avslutas med att konstatera att materialets syfte är avgörande för vilken metod
som presterar bäst, då olikheterna gällande användning och krav på produkterna är så
pass olika. (Horrocks & Anand, 2000)
Resultatet av testet redovisades i en tredimensionell plottning av väderskydd, fysiologi
och hållbarhet. Se figur nedan:

(Horrocks & Anand, 2000, pp. 304-314)
Figur 7: Plottning av resultat baserat på eftertraktade egenskaper hos olika vattentäta material
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3.8 Material
För att erhålla belagda kvalitetsmaterial är bastygets kvalité en viktig parameter.
Polyester och polyamid är det mest använda fibrerna, då dess styrka, resistens mot fukt,
olja, mikroorganismer och många vanliga kemikalier är överlägset jämfört med andra
fibrer. Användningen av polyesterfibrer har ökat då den har större dimensionsstabilitet,
resistans mot rynkor, lägre sträckbarhet och även lägre kostnad. (Fung, 2002, pp. 138139)
Bomull var den första fibern som belades men har blivit ersatt av fibrer med högre styrka
till sin vikt. Bomull är känslig för förruttnelse och mikroorganismer, men har en del
fördelar jämfört med de syntetiska fibrerna. En fördel är vidhäftningen av polymerer till
materialet. Detta eftersom den ojämna fiberytan och fiber längden innebär fler
möjligheter för mekanisk vidhäftning till polymeren. Glatta syntetiska filament kräver
mer arbete för att uppnå vidhäftning mellan fibern och polymeren. (Fung, 2002, pp. 138139)
Bomullsmaterial gjort av spunnet garn kan inte direktbeläggas för att uppnå ett lätt
belagt, vattentätt material. Detta eftersom fiberändar kan orsaka små hål eller bli
uppskrapade, vilket i sin tur resulterar i ett ojämnt resultat med dålig resistens mot
mekanisk nötning och dålig vattentäthet. Detta är enbart ett problem om beläggningen är
tunn och inte om den är så pass tjock att den täcker fiberändarna. (Fung, 2002, p. 139)
Bomull har alltid använts till kläder eftersom deras attraktiva egenskaper såsom mjukhet,
komfort, värme och låg kostnad. Däremot gör de rikliga hydroxylgrupperna att materialet
är absorberande och fläckas lätt av vätska. Därför är ytbehandling nödvändig för att
uppnå en hydrofobisk yta på bomulls material. (Bae, et al., 2009)

3.9 Materialkonstruktion
De materialkonstruktioner som främst används vid polymera beläggningar är plana vävda
tvåskafts, kypert och panamakonstruktioner. (Fung, 2002, p. 25)
För att kombinera låg vikt med hög rivstyrka används ibland en ripstopkonstruktion.
Starkare garn läggs då in både i varp och i väft med bestämt avstånd. Plana vävda
konstruktioner genererar i ett stelt material med låg stretch vilket innebär att garnet är
ansvarig för konstruktionens töjbarhet. (Fung, 2002, p. 26)
Vävda kvaliteter med filamentgarn är generellt mer stela jämfört med vävda kvaliteter
med spunnet garn. Dessa stela vävda konstruktioner blir ännu stelare efter beläggning,
framförallt om överdriven penetration inträffar. Det mjukaste greppen uppkommer vid
minimal penetration, men det kan resultera i dålig vidhäftning. En balans mellan dessa
egenskaper måste därför göras. Kvaliteter vävda med spunnet garn genererar oftast i
bättre fall och mjukare material, men de kan inte direktbeläggas utan de beläggs med
krossat skum eller transferbeläggning. Vävda kvaliteter gjorde av texturerade
filamentgarn eller från en blandning av garner har egenskaper mitt emellan och kan med
vissa omständigheter bli direktbelagda. (Fung, 2002, p. 26)
Lösa vävda konstruktioner kan förvrängas och öppna strukturer kan leda till att
polymererna inte tillåts att binda ihop mellanrummen mellan garnen som krävs för att få
ett täckande lager för att uppnå vattentäthet. (Fung, 2002, p. 139)
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Stickade material kan inte direktbeläggas då de har en hög elasticitet och flexibilitet samt
öppen struktur. För att uppnå en konstruktion med bra fall och mjukt grepp används
stickade varor som transferbeläggs. En avgörande skillnaden mellan direktbeläggning
och transferbeläggning är att direktbeläggning är på baksidan av materialet vilket innebär
insidan av plagget. Transferbeläggning läggs på utsidan och utgör materialets yta utåt.
(Fung, 2002, p. 140)

3.10 Ytbehandlingar
Konstruktioner utan beläggning eller laminat är väldigt beroende av ytbehandlingen på
materialet. (Fung, 2002, p. 161) De första beläggningarna som användes för att uppnå
vattentäthet var djurfett, vax och hårdnande vegetabiliska oljor. (Horrocks & Anand,
2000, pp. 284-284)
När vattnet pärlar sig på materialets yta och rinner av har vattnet ingen chans att tränga
igenom och väta materialet. Det innebär att beläggningens vattentäta effekt inte används.
När materialet viker sig upprepade gånger, eller utsätts för tryck kommer vattnet tränga
igenom sinom tid och beläggningen, eventuellt lamineringens effekt behövs för att
vattnet inte ska tränga igenom.
Permabiliteten försämras på flertalet
membran/beläggningar när materialet är vätt. Även de bäst ansedda vattenrepellerande
behandlingar tappar sin effektivitet efter nötning, tvättning och kontaminering. (Fung,
2002, p. 161) Det finns flera olika kemikalier som används i syftet att repellera vatten,
inkluderande; vax, silikon och fluorkarboner, (Fung, 2002, p. 162) dessa beskrivs nedan;
Genom applicering av olika kemiska behandlingar modifieras ytegenskaperna, vilket gör
det möjligt att få den bland annat vattenavvisande. Vattenrepellerande behandlingar
fungerar genom att reducera fri energi på fiberns yta. Den fria energin på ytan är en
viktig parameter i att utvärdera kemiska egenskaper och utgör ett mått på vätbarheten.
(Cerne, et al., 2008)
Det finns många experimentella metoder för att bestämma kontaktytan och många
tillvägagångsätt för att utvärdera den fria energin. Olika metoder fungerar bäst för olika
ytmaterial. (Cerne, et al., 2008)
Traditionellt användes paraffinvaxer, samt paraffinemulsioner, dock har detta sina
brister. Känslan blir stelt och det innebär brist på vattenångaperspiration, som i sin tur ger
konsekvensen av dålig komfort. Idag används främst polydimetylsiloxaner samt medel
innehållande fluor. (Ren & Zhao, 2010)
3.10.1 Vax
Vax används framförallt till materialkonstruktioner utan beläggning eller laminat. Vax
förändrar greppet och kan kännas något klibbig, men är lätt för användaren själv att
behandla plagget med. (Fung, 2002, p. 162)
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3.10.2 Fluorkarbon
Fluorkarbon anses vara den mest effektiva vattenrepellerande behandling. (Fung, 2002,
p. 162) PFCs är kemiska komponenter där väteatomerna på kolkedjan är utbytt mot
fluoratomer. (Jin, et al., 2009)
Perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluoroktansyra (PFOA) är syntetiska fluorerande
organiska komponenter. De innehar unika kemiska och fysikaliska egenskaper, genom
sin hydrofoba och oleofoba natur. (Trudel, et al., 2008) Dessa kemikalier har används
sedan 1950-talet för en mängd olika produkter såsom textilier, kläder, mattor och
pappersbeläggningar. (Jin, et al., 2009)
PFOS är persistent, bioackumulerande och toxiskt, vilket innebär att det inte bryts ner i
naturen, är giftigt, reproduktionsstörande, samt att det ackumuleras i levande organismer,
ofta i fettvävnad. Konsekvenserna av att använda PFOA är inte fullt utredda men är
sannolikt reproduktionsstörande och cancerframkallande, utöver att vara svårnedbrytbar i
naturen. PFOS är klassificerad som en persistent organisk förorening (POP) av
Stockholm Convention. (Kemikalieinspektionen, 2011)
Perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluoroktansyra (PFOA) tillhör båda oktylfamiljen,
vilket innebär att de är kolkedjor med åtta kolatomer (C8). (ChemSpider, u.d.)
Fluorerande kolkedjor med åtta kolatomer har fasats ut av många företag. Däremot
används fortfarande de PFCs med kortare kolkedja, framförallt fluorkarbonen med sex
kolatomer, C6 för vattenavvisande behandling De kan inte brytas ner till PFOS och
PFOA, utan dess nedbrytningskomponenter tros vara mindre skadligt för människan och
miljön. (Nikwax, 2012)
Fluorkarbonen med åtta fluoratomer användas inte i denna undersökning på grund av
dess konsekvenser för miljön och människan.
3.10.3 Silikon
Enligt rapporten Superhydrophobicity of cotton treated with silica nanoparticles and
water-repellent agent går det genom att kombinera silika nanopartiklar med
vattenrepellerande kemikalier att uppnå en mycket bra vattenrepellerande behandling.
Med enbart den vattenrepellerande kemikalien återstår kontaktvinkeln lägre än 20°.
Enbart silika nanopartiklarna ändrade inte den vattenrepellerande effekten på bomullen.
Detta antas bero på de hydroxylgrupperna som ingår i uppbyggnaden av både bomull och
silika nanopartiklarnas yta. Däremot när dessa två kemikalier kombinerades uppnåddes
mycket bra resultat. (Bae, et al., 2009)
Silikon är effektivt men kan attrahera oljebaserad smuts. Silikonbehandlade material går
inte att i efterhand belägga eller laminera, men det är möjligt att applicera silikon på en
sida av ett belagt material. (Fung, 2002, p. 162) Silikon ökar tygets noppningsegenskap
och restvattnet blir skadligt för det akvatiska livet. (Ren & Zhao, 2010)
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4
GENOMFÖRANDE
4.1 Förundersökning
En onlineenkät skapades genom webbsidan www.surveymonkey.com för att undersöka
krav samt användningsbeteende hos målgrupp. Nio frågor formulerades för att ta reda på
vardagliga beteende samt vilka krav som ställs av målgrupp.
Enkäten spreds via personlig maillista samt via bekanta på Facebook och via utskick till
samtliga elever på Textilhögskolan. Se bilaga A för komplett enkät med resultat.
4.1.1

Målgrupp

Enkäten var öppen för alla, däremot var den främst riktad till unga kvinnor. 90.9% av de
som svarade var kvinnor i åldern 19-30 år. Denna grupp prioriterades vid spridning av
enkäten då den spreds via bekanta samt på via studenter på Textilhögskolan i Borås.
4.1.2

Marknad

Utifrån resultaten på enkäten svarade 87 % att en moderiktig regnjacka hade varit en
intressant produkt. Detta tillsammans med flertalet mindre intervjuer med bekanta samt
kunder i en butik som säljer funktionskläder, dras slutsatsen att behovet för en
modeinriktad fungerande regnjacka behövs på marknaden.
Marknaden över vad kunder efterfrågar har kartlagts genom arbete i friluftsbutik. Störst
och mest efterfrågad vid köp av regnkläder är Gore-Tex®. Detta oavsett om syftet är att
vara ute under kortare promenader i duggregn, eller under veckolånga expeditioner.
4.1.3

Befintliga produkter på marknaden

Marknaden har undersökts genom att studera aktuella butiker- och webbsidors utbud, av
regnjackor som är relevanta för denna rapport. Även människors val av jacka regniga
dagar har studerats. Det finns mängder av plagg som beskrivs som regnkläder. Av dessa
finns det många som klassas som moderiktade, men även många med bristande funktion.
Funktion och design på regnjackor är mycket varierande och även priset skiljer sig
enormt på liknande produkter; från några hundralappar till uppemot tio tusen kronor.
På plagg med membran är funktionen oftast i fokus och är generellt uppbyggda tekniskt
och faller inte in i kategorin moderiktad jacka. Plagg med PU-beläggning av olika slag är
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däremot använd både i tekniska jackor samt jackor som klassas som modeinriktade. PUbeläggningar finns i stor omfattning på marknaden och prisklasserna varierar stort.
Polyvinylkloridbelagd textilväv (PVC), ofta omnämnt under varumärket Galon används,
både i billiga barnregnkläder till högklassiga regnkappor för vuxna. Dessa kan absolut
klassas som moderiktiga, men dess komfort vid ansträngning är dålig då
ångpermabiliteten är ytterst låg.
Tätvävd bomull finns på marknaden men är inte så lätt att hitta och finns inte i så många
utförande/design. Produkter tillverkade av tätvävd bomull ligger generellt i den högre
prisklassen.
Även bomullvävar som inte i sig är tät finns på marknaden med olika behandlingar och
saluförs som regntät. Vaxad bomull har använts som skydd mot regn sedan länge och
används fortfarande mycket i England och även av en del friluftsproducenter, där
slitbarheten och tradition är i stort fokus.
Bomullsprodukter med andra outtalade ytbehandlingar finns tillgängliga på marknaden,
något som undersöks. På marknaden finns det även andra bomullsprodukter, bland annat
Epic®, där andra tekniker än beläggningar och laminat används för att uppnå
vattentäthet. Bland annat finns tekniken att kapsla in bomullsfibrer med en polymer som
hindrar vattendropparna att tränga igenom.

(Nextec, u.d.)
Figur 8: Nextec teknologi Epic®

4.2 Metodval/Materialval
Övergripande materialstudier har gjorts på Outdoormässan i Friederichshafen genom
flertalet tygproducenter, på FOV i Borås, samt genom undersökande av material på
marknaden. Efter undersökning, samt litteraturstudier visades sig flera bra alternativ
värda att fortsätta undersöka.
Mindre intervjuer gjordes med användare av diverse regnprodukter för att få en bild av
hur de upplevs, samt fördelar/nackdelar. Aktuella produkter var såväl laminerade med
PTFE, belagda med olika varianter av PU-beläggningar, samt specifika bomullsbaserade
material såsom; Fjällrävens G-1000 väv, med och utan vax, samt Lundhags material
65/35 ECO samt typisk brittisk vaxad bomull och Epic® bomull.
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4.2.1

Materialinförskaffning

Efter att metoden som skulle utvärderas bestämts, började letandet efter lämpliga
material. Önskvärd provuppställning hade varit ett tätvävt bomullstyg utan ytbehandling,
ett vaxat, ett med silikonbehandling, samt blandmaterial av bomull och polyester med
samma behandling, samt en mikrofiberväv. Även specialkonstruerat bomullsmaterial
såsom inkapslade fibrer hade varit intressant. Ytbehandlingarna som önskades var vaxer,
både i fast och i sprayform, silikonbaserade och dendrimerer.
Tätvävd konstruktion prioriterades för dess egenskaper såsom; funktion, estetik, komfort
och känsla passar för produkten. Framförallt prioriterades bomullsvävar, då det gick att
hitta på marknaden. Alternativet hade varit en tät väv gjort av mikrofiber.
Alternativt material för produkten är en smärglad syntetväv, som ger en fin yta och inte
ser teknisk ut. Däremot hade denna jacka varit tvungen att helbeläggas eller lamineras för
att uppnå tillräcklig vattentäthet. Detta eftersom syntetmaterial inte sväller och inte
fungerar på samma sätt som tätvävd bomull. Blandningar mellan syntet och bomull med
ytbehandling är bland de vanligaste på marknaden i denna grupp.
4.2.2

Miljöaspekt

Bomull är en naturlig råvara, något som i många avseende gör det till ett mer
miljövänligt alternativt till syntetiska textilier, baserade på olja. Däremot finns det många
miljöbovar i odling och beredning av bomull; såsom kemikalier och vattenkonsumtion.
Det finns stora förbättringsmöjligheter, som kan göra bomullsproduktionen mer
miljövänlig. Dock är vår överdrivna konsumtion av textilier, samt synsätt på värdet av
kvalité istället för kvantitet av större intresse än om plaggen vi köper är av bomull eller
av oljebaserade fibrer. (Fletcher, 2008)

4.3 Provning
För att undersöka hur effektivt ytbehandlingarna fungerar på utvalda tyger utfördes ett
spraytest.Spraytestet genomfördes i Textilhögskolans laboratorium. Provernas
vattenavisande effekt utvärderades genom att testas både innan och efter de behandlats
med ytbehandlingarna.
Proverna impregnerades separat med angiven mängd impregneringsmedel enligt
respektive medföljande beskrivning. Proverna hölls även separat under provning för att
undvika kontaminering.
4.3.1

Förberedning

Fyra stycken olika tyger valdes, samt lades en obehandlad oblekt bomullsväv till för att
lättare se förbättring av de åtta stycken valda impregneringar. Se 4.3.3 för mer ingående
information om material.
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Tygerna klipptes ut i 65cm x 20 cm remsor. Varje test gjordes i tre replikat för att öka
sannolikheten i resultaten.
4.3.2

Spraytest

Utvärderingen av den vattenrepellerande effekten gjordes med standarden SS-EN ISO
4920:2012 som referens. Metoden används för att bestämma motståndet mot ytvätning.
De utklippta bitarna fästes i avsedd mätningsutrustning. 250ml kranvatten, med en
ungefärlig temperatur på 20°C hälldes på tyget genom avsedd tratt. Efter att allt vatten
runnit över tygbiten slogs ringen två gånger mot vasken för att överflödigt vatten skulle
falla av. Därefter jämfördes mängden vatten på tyget mot referensmaterial.
Standardvärden vid utvärdering skedde enligt ISO värden som baseras på AATCC
fotografiska skala.
Värdena som används är följande där 5 innebär bäst vattenavisande effekt och därefter i
fallande ordning:
ISO 0 – Vätning av hela provkroppen.
ISO 1 – Vätning av hela den bestrilade ytan, övre delen av provkroppen.
ISO 2 – Vätning av halva den bestrilade ytan. Uppstår vanligen genom att små skilda ytor
av väta förenas.
ISO 3 – Vätning av den bestrilade ytan, endast på små från varandra skilda ytor
ISO 4 – Ingen vätning, men små droppar häftar fast vid den bestrilade ytan.
ISO 5 – Ingen vätning av och ingen vidhäftning av droppar på den bestrilade ytan
(Swedish Standards Institute, 2012)
Figur 9: Mätvärden enligt SS-EN ISO 4920:2012

Utöver testet ovan undersöktes tygernas lämplighet att användas till avsedd produkt.
Detta skedde genom subjektiva bedömningar av känseln och utseende, enbart av en
person.
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4.3.3

Tyger

Den slutgiltiga provuppställningen som utvärderats i denna rapport är som följande:
Provuppställning:

C
EtaProof®

100 %
bomull

Inköpt från
http://profabrics.c
o.uk/

75 %
Polyester
25%
bomull

D

E

Inköpt via
Textilhögskolan i
Borås

100 %
bomull

BINDNING

100 %
bomull

Inköpt från
http://profabrics.c
o.uk/

375g/m2

TRÅDAR/CM
VÄFT
TRÅDAR/CM
VARP

B

Vaxad

VIKT

MATERIAL
100 %
bomull

FÖRBEHAND
LING

TYG
A British MillerainChera 8

32

21

Tvåskaft

Vaxad och kupro
amoniakbehandlad

283g/ m2

88

42

Tvåskaft

Okänd
ytbehandling(antas
vara
silikonbaserad)

170g/m2

95

35

Tvåskaft

Okänd

92g/m2

40

27

Tvåskaft

Obehandlat, oblekt

120/m2

30

24

Tvåskaft

Figur 10: Material som använts i denna undersökning
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4.3.4

Impregnering

applicering
Provuppställning och applicering:
TYP

PRODUKT

APPLICERING

1

Fjällrävens
Grönlandsvax
landsvax

Det är ett hårt vax som
består av bivax och
paraffin. Vaxet
applicerades
licerades genom att
gnida vaxklossen
va
mot
tyget. Vaxet bildade ett
e
tunt lager som sedan
smältes in i fibrerna
genom att värma med
strykjärn.

2

Granger's
Wax-Cotton
Cotton

Detta vax applicerades
ap
genom att spraya
materialet från 10-15cm
håll och sedan
sed gnida
med en trasa och låta det
lufttorka.

PU

3

Fibertec
Green guard

SILIKON

4

Skyttens
Silikonimpregnering

Denna ytbehandling
applicerades på
materialen genom att
dosera medlet i
sköljmedelsfacket och
köra en vanlig 40°C
tvätt.. För att aktivera
behandlingen värmdes
materialet upp i
torktumlare, minst 30
minuter.
Impregneringe
Impregneringen
sprayades på materialet
som sedan fick lufttorka.

VAX
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FLUORKARBON
C6

OKÄND
SUBSTANS

5

Granger's
Performance proofer

Denna ytbehandling
applicerades på
materialen genom att
dosera medlet i
sköljmedelsfacket och
köra en vanlig 40°C
tvätt. För att aktivera
behandlingen värmdes
materialet upp i
torktumlare, minst 30
minuter.

6

Granger's
XT Proofer

Impregneringen
sprayades på materialet
som sedan fick lufttorka.

7

Fibertec
Cotton guard

Impregneringen
sprayades på materialet
som sedan fick lufttorka.

8

Nikvax's
Cotton proof

Appliceringen av denna
produkt skedde genom
att placera materialet i
tvättmaskinen och
dosera medlet i
tvättmedelsfacket. Efter
genomgången cykel
torktumlades materialet.

2

Figur 11: Ytbehandlingar som använts i denna undersökning

2

Tvättmaskin som används vid impregnering är Bosch Classixx 5 och programmet som använts är vanlig
bomulls 40°C tvätt. Torktumlare som används är Bosch Maxx 6.
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5
RESULTAT
5.1 Förundersökning
Genom en enkät som spreds bland bekanta samt på Textilhögskolan ökade förståelsen för
vilka krav målgruppen ställer;
äller; något som låg till grund för utformning av jackan/kappan.
Enkäten besvarades av 144 personer, varav 77 % var kvinnor. Majoriteten 91 % av de
som svarade var mellan 19-30
30 år.
På frågan "De flesta bra funktionella regnjackor har ett tekniskt utseende,
utseende tänk Haglöfs,
The North Face osv. Hade en moderiktig regntät jacka varit en intressant produkt för
dig?" svarade 87 % Ja. Nedan redovisas de mest intressanta resultaten av enkäten, se
bilaga A, för att se den kompletta enkäten.
Enligt enkäten finns intresset
resset för en moderiktig regnjacka.

Vilken jacka väljer du oftast en regnig dag på väg till
jobbet/skolan?

48%

29%

Regnjacka
Ej regntät jacka

23%

Ej regntät jacka + paraply

Figur 12: Resultat på frågan; Vilken jacka väljer du oftast en regnig dag på väg till jobbet/skolan.

Enbart 29 % av de tillfrågade väljer att bära en regnjacka vid regnigt väder.
väder Detta innebär
att resterande 81 % antingen inte har någon regnjacka eller av andra anledningar
anled
inte vill
använda den vid på väg till jobb/skola.
jobb/skola. Min tolkning av detta är att något bra alternativ
inte finns på marknaden.
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Med vilken intensivitet tar du dig till jobbet/skolan?

27%

Låg- Jag åker kollektivt/med
bil

43%

Medel- Jag
promenerar/cyklar långsamt

30%

Hög- Jag promenerar
snabbt/cyklar snabbt

Figur 13: Resultat på frågan; Med vilken intensivitet tar du dig till jobbet/skolan.

Intensiteten som målgruppen rör sig i på väg till och från jobb/skola är avgörande för
materialval, då ångpermabiliteten varierar stort mellan olika metoder till vattentäthet.
vatte
Hur lång tid vistas du utomhus på väg till jobbet/skolan?
(enkel väg)
1%
17%

17%

0-5
5 minuter
6-20
20 minuter
21-50minuter
50minuter
50- minuter

65%

Figur 14: Resultat på frågan; Hur lång tid vistas du utomhus på väg till jobbet/skolan (enkel väg).

Tiden då målgruppen spenderar utomhus från och till jobb/skola är avgörande för hur
länge jackan måste hålla bäraren
bärare torr.
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Rangordna följande egenskaper baserat på vilken du anser vara mest
viktig för dig i en jacka som ska användas vid regnigt väder till vardags
Passform
Utseende
Regntäthet
Andningsförmåga
Torktid
2%

6%
5%

9%

22%

16%

20%
35%

67%

37%

22%
28%
20%
15%

43%

12%
15%

34%

28%

11%

16%
3%
7%
7%

20%

Mest viktig

Minst viktig

Figur 15: Rangordning av egenskaper som enligt enkät anses vara viktigast i en jacka som ska
användas vid regnigt väder till vardags

Enligt resultat från enkät framkommer de att utseendet är den viktigaste parametern i val
av regnjacka, tätt efter listas vattentätheten. Den parametern som anses vara minst viktig
är torktiden.
Var upplever du att du blir mest blöt när du är ute i regn utan en
välfungerande regnjacka?
7.7%

3.8%

3.0%

2.2%
0.5%

Axlar

0.3%

Övre delen av Nedre delen av
ryggen
ryggen

Bröstet

Magen

Armar

Figur 16: Resultat på frågan; Var upplever du att du blir mest blöt när du är ute i regn utan en
välfungerande regnjacka?
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Utifrån de problemområden som resultaten av enkäten visat, information från Stoltz
fabric's hemsida3, samt logik, utformas en modell över de mest utsatta områden. Se figur
17. Axlarna är det område där flest upplever väta vid användning av icke fungerande
regnkläder. Huvudet är utsatt, därefter armarna, följt av övre delen av ryggen samt
bröstet. Utöver vad som visas i figur är låren ett utsatt område. Vid behov av att hålla sig
helt torr på benen, i hårt regn kommer oavsett funktion på jackan, innebära att skyddande
byxor måste användas. Alternativt är en ankellång kappa, något som inte är aktuellt.

Figur 17: Visar utsatta områden, där väta är ett större problem.

3

http://www.stotzfabrics.ch/outdoorstoffe/technische_daten_en.html
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Utifrån litteratur och enkätsvar besvaras den första frågeställningen som genom en
kravlista presenteras nedan;
•

Vilka krav finns det på en jacka/kappa som ska användas vardagligt, även vid
regnigt väder?
-

Hålla bäraren torr i minst 50 minuter vid regn
Detta bestäms efter resultat från enkät där 17 % av målgruppen spenderar 2050minuter utomhus på vägen till och från jobb/skola. Majoriteten 65 %
spenderar uppemot 20 minuter från och till jobb/skola så absolut minimum att
hålla bäraren torr är 20 minuter.

-

Material ska ha låg vattenångaresistens och kunna släppa ut kroppsånga
motsvarande minst intensiviteten; snabb gång med väska vilket innebär
400W och 15200 (g day-1).
Enligt enkät framkommer det att krav på andningsförmågan inte är högst
prioriterad, dock använder majoriteten av de tillfrågade inte vanligtvis
regnjacka och saknar därmed erfarenhet av täta material.
Eftersom jackan ska vara utformad för att användas avsett väder är det viktig
att den inte känns som en regnjacka, och måste därför släppa ut mycket
kroppsånga.

-

Anpassad efter hur och var vi svettas.
Genom studier över hur människan svettas går det att konstruera jacka
därefter.

-

Fungera som en vardagsjacka och inte bara vid regnigt väder.
Ett viktigt krav är att kappan ska kunna användas varje dag och inte vara en
specifik regnjacka.

-

Fungera såväl till vardags som till uteaktiviteter
Materialet som används får inte vara känsligt mot slitage, och ska tåla tvätt.

-

Vara moderiktad
Kravet att jackan ska vara estetiskt tilltalande, utan tekniska detaljer, är
prioriterat, både enligt resultat från enkät, samt dess del av syftet med detta
arbete.

-

Designen ska vara möjlig att förändra och justerbar enligt trend
Trender varierar snabbt, och även om kappan ska ha en hållbar design krävs
möjlighet att förändra den, med bibehållen grundkonstruktion.

-

Ha en bra och genomtänkt passform och konstruktion.
Konstruktionen får inte hindra rörligheten.
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5.2 Metoder
•

Vilka metoder att uppnå vattentät passar för ändamålet?

Att uppnå kraven om vattentäthet går att uppfylla på flertalet tidigare beskrivna sätt;
mikroporösa beläggningar och laminat, hydrofila beläggningar och laminat samt väldigt
tätvävt.
Materialkonstruktionen är avgörande hur plagget upplevs. Genom att undvika tunna
tekniskt vävda syntetvävar såsom ripstop blir estetiken direkt mindre funktionellt. Även
genom att bearbeta ytan, såsom smärgling eller vid användning av spunnet filamentgarn
upplevs materialet som mindre tekniskt, jämfört med syntetvävar som oftast används i
laminerade/belagda produkter på marknaden.
Däremot hittades inga lämpliga syntetmaterial på marknaden så fokus lades på
bomullsmaterial.

5.3 Provning av ytbehandlingar
Fokus lades på tätvävd bomull och därmed var ytbehandlingarna ytterst intressant då
bomull naturligt är hydrofilt, men har unika egenskaper som innebär att fibrerna sväller
vid väta. Dessa egenskaper gör det intressant att prova om möjligheten finns att enbart
använda ytbehandling för att uppnå tillräcklig vattentäthet. Nedan presenteras resultaten
från utförd provning av fem tyger med åtta ytbehandlingar. Se hela resultaten i bilaga B.
Fjällräven Grönlandsvax - Gav ingen förbättrad vattenavvisande effekt på något av de
redan behandlade tygerna. På det obehandlade bomullstyget tyg E förbättrades
vattenavstötningen ett steg. Möjligheten att förbättra ytterligare finns genom att stryka på
fler lager av vax, som rekommenderas enligt Fjällrävens hemsida. Försämring av den
vattenavvisande effekten skedde med ett steg på tyg; D, med okänd DWR4.
Granger's Wax-Cotton - Gav ingen förbättrad vattenavvisande effekt på något av de
redan behandlade tygerna. På det obehandlade bomullstyget förbättrades
vattenavstötningen minimalt, ett prov av tre uppvisade ett stegs förbättring. Försämring
av den vattenavvisande effekten skedde med ett till två steg på tyg; C, samt D, båda med
okänd DWR.
Fibertec Green Guard Wash In - Gav ingen förbättrad vattenavvisande effekt på något
av de redan behandlade tygerna. Visade en klar förbättring, två till tre steg, på det
obehandlade bomullstyget. Försämring av den vattenavvisande effekten, ett till två steg,
skedde på tygerna; D, med okänd DWR, samt tyg A, som är vaxad.
Wildgame impregnering - Gav ingen förbättrad vattenavvisande effekt på något av de
redan behandlade tygerna. Förbättrade den obehandlade bomullsväven med ett steg.
Försämring av den vattenavvisande effekten skedde med ett steg på tyg; D, med okänd
DWR.
Granger's Wash in Waterproofing - Gav ingen förbättrad vattenavvisande effekt på
något av de redan behandlade tygerna. Förbättrade den obehandlade bomullsväven med
4

Durable Water Repellent- Vattenavisande behandling
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ett steg. Försämring av den vattenavvisande effekten skedde med ett till två steg på tyg;
A, som är vaxad samt tyg D, med okänd DWR.
Granger's XT Waterproofer -. Gav ingen förbättrad vattenavvisande effekt på något av
de redan behandlade tyger. Försämring av den vattenavvisande effekten skedde med ett
till två steg på tyg; A, som är vaxad samt tyg D, med okänd DWR. Ingen förbättring
skedde på den obehandlade bomullsväven.
Fibertec Cotton Guard - Gav ingen förbättrad vattenavvisande effekt på något av de
redan behandlade tygerna. Försämring av den vattenavvisande effekten skedde på tyg;
D, med okänd DWR. Ingen förbättring skedde på den obehandlade bomullsväven.
Nikvax Cotton proof - Gav ingen förbättrad vattenavvisande effekt på något av de redan
behandlade tygerna. Visades en klar förbättring, två till tre steg, på det obehandlade
bomullstyget. Försämring av den vattenavvisande effekten skedde med ett till två steg på
tygerna; C, samt D, båda med okänd DWR, samt tyg A, som är vaxad.
5.3.1

Testresultat

Genom att använda samma impregneringar på olika tyger med olika grundbehandlingar
går vissa mönster att utvisa.
Tyg B och C var i stort sätt oförändrade av ytbehandlingarna. Däremot försämrades tyg A
och D avsevärt av flertalet av ytbehandlingar.
Det obehandlade tyget E uppvisade förbättrade resultat efter ytbehandlingar. Speciellt
Fibertec Green Guard Wash In förbättrade den vattenavvisande effekten på
bomullsväven. Resultaten från ytbehandlingstest återfinns i bilaga B.
Figur nedan visar, ett medelvärde över resultatet efter spraytest på tyg E, obehandlat
bomullstyg, där tre replikat gjorts per impregnering;

SPRAYTEST AV TYG E
Obehandlad
Nikvax Cotton proof
Fibertec Cotton Guard
Baumwolle
Granger's XT Waterproofer
Granger's Wash in
Waterproofing
Wildgame impregnering
Fibertec Green Guard Wash In
Granger's Wax-Cotton
Fjällräven Grönlandsvax
0

1

2
3
ISO mätvärde

4

Figur 18: Visar resultatet av spraytest på obehandlad bomullsväv.
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5

•

Kan kraven som ställs uppnås med enbart ytbehandling, utan laminat och
beläggning?

Efter genomfört spraytest och utvärdering av materialens lämplighet för produkten,
sorterades materialen utifrån resultat från spraytest, samt dess känsel och utseende.
Tyg B som var vaxad presterade bra på spraytest och dess känsel och utseende passade
för produkten. Däremot är andningsförmågan på vaxade bomullsvävar, enligt avsnitt 3.6,
mycket begränsat. Detta tyg valdes därför bort som lämpligt material för produkten. Tyg
D presterande bra på spraytest, däremot var dess konstruktion inte lämpad för produkten
då tyget var alldeles för tunt och blankt och valdes bort.
Enbart ett av de testade materialen är lämpligt att använda för produkten och därmed
aktuell för vidare tester. Vidare tester innebär att undersöka vattenpelare för att svara på
frågeställningen; Kan kraven som ställs uppnås med enbart ytbehandling, utan laminat
och beläggning? För att uppnå kravet om vattentäthet, måste materialet ”Hålla bäraren
torr i minst 50 minuter vid regn”.
Det lämpliga tyget är tyg C, EtaProof® i 100 % bomull, som utöver lämplig känsel och
utseende, uppvisat högsta möjliga vattenavstötning i spraytest utan ytterligare
behandling. Nedan visas ett medelvärde över resultatet efter spraytest på tyg C, där tre
replikat gjorts per impregnering;

SPRAYTEST PÅ TYG C
Obehandlad
Nikvax Cotton proof
Fibertec Cotton Guard
Baumwolle
Granger's XT Waterproofer
Granger's Wash in
Waterproofing
Wildgame impregnering
Fibertec Green Guard Wash In
Granger's Wax-Cotton
Fjällräven Grönlandsvax
0

1

2
3
ISO mätvärde

4

5

Figur 19: Visar resultatet av spraytest på tyg C

Enligt specifikation på Stotz fabric hemsida5 har tyg C testats enligt standarden DIN EN
20811:1992 Determination of resistance of textile fabrics to water penetration;
hydrostatic pressure test och fått resultatet 750mm, vilket innebär en vattenpelare på
0.75m. Tyget har även testats enligt standarden DIN EN 2985 - determination of water5

http://www.stotzfabrics.ch/outdoorstoffe/technische_daten_en.html
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repellency of fabrics by the Bundesmann rain-shower test och uppvisat ett resultat på 4,
som innebär det näst bästa på skalan, samt en maximal absorption på 10 %. (Stotz & Co.,
2009) Se bilaga C för fullständig specifikation över materialet.
I specifikation visas även resultat från vattenpelartest på grövre varianter av samma
konstruktion. Värdena varierar mellan 0,6-0,75 meter vattenpelare.
Specifikation av Ventile® bomull (Ventile® Fabrics, u.d.) har också granskats för att få
ytterligare värden på vattenpelare på tätvävda konstruktioner. Ventile® finns som olika
tjocklekar, precis som EtaProof® och har även de en vattenpelare under 1 meter; mellan 0,750,9m, beroende på grovlek/vikt.
De båda specifikationerna bidrar till slutsatsen att tätvävda konstruktion i bomull har
liknande värden på vattenpelare; under 1 meter. Det konstateras därav att tillräcklig
vattenskyddande effekt inte går att uppfyllas med enbart ytbehandling. För att uppfylla
detta krav väljs en kombination av de olika metoderna beskrivna i avsnitt 3.
Egenskaperna av en tätvävd bomullsväv kombineras med ytterligare vattentäthet genom
användning av laminat eller beläggning.

5.4 Konstruktion
•

5.4.1

Hur ska en trendig jacka som klarar kraven som ställs på en regnjacka för
vardagligt bruk konstrueras?
Metodval

Utifrån test samt information konstateras att ett tätvävt material med ytbehandling inte är
tillräckligt för att uppnå de krav som ställs på jackan. För att uppnå kraven krävs större
vattentäthet. Detta åtgärdas genom antingen ett membran, alternativt en beläggning på de
mest utsatta ställen, såsom axlar och övre delen av ryggen, samt bröstet enligt figur 17.
Valet på laminering eller
beläggning påverkas av tre
faktorer. Dels att hållbarheten på
laminat oftast är bättre än på
beläggningar dels att laminering
är möjlig att kapsla in utan att
begränsa
designmöjligheterna.
Även vattenångaresistensen är
enligt avsnitt; 3.6, mindre på
laminat jämfört med beläggning.
Laminering görs enligt metod B
från avsnitten 3.2.3; inkapsling av
laminat.

Figur 20: Val av inkapsling av membran.

Detta innebär att membranet kapslas in genom att lamineras på ett löst sittande material
som sys samt tejpas in mellan yttertyg och foder.
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Väljs beläggning begränsas designmöjligheterna eftersom det kräver ett stabilt vävt lager
i mellan yttertyg och fodret, alternativt att beläggningen görs direkt på fodret/yttertyget.
Då enbart partiell beläggning/laminering är aktuell skulle det innebära en märkbar
övergång på det belagda materialet. Även greppet och fallet på materialet hade
förändrats.
5.4.2

Utformning

Genom att utgå från figur 2 och 17 kunde membranet placeras. Se figur nedan:

Figur 21. Figuren visar endast en övergripande modell, delarna motsvarar inte slutgiltig modell.
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I konstruktion där enbart delar av jackan är laminerade
laminera kan skarven där laminatet slutar
sluta
varaa kritiskt. För att undvika att det läcker igenom är ytbehandlingen
ens effekt väldigt
viktig, samt utformning på yttertyget.
Sömmar påverkar regnskyddet negativt och förklaras i avsnitt
avsnit 5.4.3.. För att optimera det
vattenavisande yttertyget ska inga onödiga skärningar adderas.. Yttertyget i denna
konstruktion är såsom delarna i figur 21 visar. Själva huvuddelen av jackan består av ett
bakstycke, ett delat framstycke och en del per ärm.
Membranet som är laminerat på ett nät fästs mellan foder och yttertyg. Yttertyget
Yt
är som
beskrivit ovan i hela delar. Fodret däremot delas där laminatet slutar, för att möjliggöra
att det tejpas/sys ihop med laminat.
5.4.3

Sömmar

Sömmar är ett problemområde när vattentäthet önskas. En söm innebär små nålhål i
tyget, där vattnet lättare
re kan tränga igenom. I produkter som är gjorda med membran
eller beläggning tejpas sömmarna för att täta mellanrummet mellan de hopsydda
mönsterdelarna samt nålhålen som uppstår i materialet vid sömnad.
Vid kontakt med Yasemin Tören på företaget Bemis gavs
vs informationen att vilken tejp
som används beror främst på membranet/beläggningen och inte yttertyget. Detta innebär
att urvalet för tejp inte begränsas på grund av valet av bomull som yttermaterial.
Genom att minimera sömmar på de mest utsatta ställen minskar
minskar risken för läckande
sömmar. Öppningen i jackan kommer bestå av en dragkedja med en vattenavstötande
behandling. För att hindra att sömmarna, samt dragkedjan, läcker ska en skyddande flärp
ligga över. Ytterliggare
are gäller att inte ha parallella
parallell sömmar i ytter - och fodertyg, utan att
placera dem ifrån varandra. Eventuella fickor och detaljer måste konstrueras på ett
logiskt sätt för att undvika
vika onödiga sömmar.
Generellt gäller det att använda så få delar möjligt, enbart välgenomtänkta detaljer.
Genom användning av passpoalfickor, minskar hål i tyget. Detta då enbart fickans
öppning medför hål i tyget, jämfört med påsydda fickor där konturerna på hela fickan
medför hål. Passpoalfickorna bör skyddas med lock som sys i samma sömmar som
fickan. En innerficka
ka är däremot ett bra alternativ till ytterligare fickor på utsidan
I ett material som sväller vid väta går det att minimera risken för läckage genom att
använda en väldigt tunn nål med en rundad spets samt en tjock tråd.
tråd. Detta innebär att
hålen blir minimala.. För bästa tätning bör tråden
bestå av en polyesterkärna och en mantel av
bomull. Alla sömmar bör peka neråt för att minska
risken för vatten att läck in.. Tester har gjorts
gjort där
fällsöm ger minst läckage, men att även en rullad
söm fungerar vid annars bra plaggkonstruktion.
(Stotz & Co., 2009)
Figur 22: Sömmar som ger minskat läckage
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Sömmarna i jackan kommer där möjlighet finns vara fällsömmar, pekandes neråt, då de
minimerar läckage. För att förstärka extra utsatta sömmar tejpas dragkedjan,
halssömmen, huvan samt sömmen mellan ärmdelarna och bak-framstyckena.
Raglanärmskonstruktion som innebär att det inte finns någon axelsöm utan att ärmen
löper hela vägen in mot halsringningen används. Denna ärmkonstruktion används för att
minimera sömmar vid problemområdet; axelpartiet.
I undersökningen kom det fram att en längre jacka/kappa var att föredra då den även
skyddade låren. Därför bestämdes längden till att vara strax ovanför knät.
För att få en huva med bra passform krävs en tredelskonstruktion. Detta innebär sömmar
på ytterst utsatta ställen. Dels av de utsatta sömmarna, dels av anledning att vatten kan
rinna in genom halssömmen avgörs att huvan ska lamineras. Huvan konstrueras så att
den även ger en krage framtill, som är möjlig att knäppa för att skydda halsen.
I ärmsluten, samt nederkant, fästs yttertyger med fodret, som är kortare vilket ger en
sömfri konstruktion utåt. Fällsöm används. Se figur nedan:

Figur 23: Konstruktion vid ärmslut och nederkant

5.4.4

Design

Enligt Bramel (2005) bör extra uppmärksamhet läggas på fodret då det ger en mer icke
tekniskt känsla och därmed blir mer moderiktigt.
DESIGNPRIORITET I MODE OCH SPORTPLAGG
Mode
Sportplagg
Stil
Funktion
Tredimensionell design
Tvådimensionell design
Speciellt uppmärksamhet till foder
Mindre uppmärksamhet till foder
Vardagsanvändning
Sportspecifik användning
Detaljering av estetiska skäl
Detaljering av ytterligare skydd/funktion
(Bramel, 2005, p. 39)
Figur 24: Designprioritet i mode och sportplagg.

Kravet av att vara moderiktad innebär att jackan måste konstrueras på ett sätt som inte
begränsar designmöjligheterna allt för mycket. Konstruktionen enligt figur i avsnitt 5.4.1
där laminatet kapslas in separat på ett tunt material, mellan fodret och yttertyget, utan att
fästas på vare sig fodret eller yttertyg kräver ingen vidfästning mellan foder, laminatet
och yttertyg, som styr designen. Detta gör att designmöjligheterna inte begränsas.
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Modellen som presenteras nedan är en enkel basmodell, där form, detaljer och
skärningar, förutom, raglanärmkonstruktionen, kan justeras beroende på trend och
säsong.

Figur 25: Grundkonstruktion
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5.4.5

Fodertyg

Ett fint tunt vävt ullfoder hade gett produkten en lyxig känsla, samtidigt ull är ett bra
alternativ tekniskt sätt. Ull absorberar fukt, utan att kännas fuktig, vilket är en viktigt
aspekt för komforten.
Ett foder, oavsett material innebär att jackan kommer vara något isolerad. Jackan är
utvecklad för att användas året om, vilket innebär många olika temperaturer. Ull är att
föredra som fodertyg i jackan, men kan kännas tungt och kan i kombinationen med
yttertyget, bli för varmt. Möjligheten finns då att göra en sommarvariant med ett tunt
polyamidfoder, som ger en lättare och svalare kappa.
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6
DISKUSSION
6.1 Förundersökning
De som svarat på enkäten representerar en målgrupp av främst kvinnor, som har ett
intresse för mode, då enkäten skickats ut till studenter på bland annat Textilhögskolan.
Intresset för mode och design är stort på Textilhögskolan vilket gör att intresset för en
snygg regnjacka kan vara större än om enkäten spridits till en bredare målgrupp.
Samtidigt antar jag att intresset för mode och design är något som delas med stora delar
av dagen unga kvinnor i Sverige.
En avgörande faktor till att enbart bomull med ytbehandling inte skulle fungera fullt ut är
att liknande material, enligt Fung, enbart klarar av regn i uppemot 20 minuter. Enligt
enkäten är delar av målgruppen från och till arbete/jobb ute under längre tid 2050minuter.
6.1.1

Marknad

Genom arbete i butik med funktionskläder har efterfrågan på Gore-Tex® plagg studerats.
Även om plagget är planerat att användas vid kortare promenader är det ofta inget annat
än Gore-Tex® som accepteras. Gor-Tex® har som minst 23 meter vattenpelare i sina
produkter, vilket är väldigt högt jämfört med ett vindpiskat regn, som utsätter materialet
för 1,5 meter vattenpelare. Många undviker att vistas ute under sådant förhållande, vilket
innebär att kravet på hög vattenpelare minskar ytterligare.
Det finns många andra faktorer i en bra jacka som spelar större roll än enbart en hög
vattenpelare, något som konsumenter inte alltid har koll på. Detta arbete har istället för
att fokusera på en hög vattenpelare, fokuserat på konstruktion utifrån behov. En
medföljande svårighet är att få marknaden att förstå värdet i en produkt som är anpassad
efter behov, istället för högsta möjliga vattenpelare.
Det finns många olika materialkonstruktioner och smarta lösningar på regntäta jackor
med ett tekniskt utseende för användning främst vid friluftsaktiviteter. Många av dem är
inte nödvändiga vid användning mestadels till och från skola/jobb. Det finns även
regnjackor där funktionen inte är tillräcklig, utan de läcker och släpper inte ut vattenånga
i den utsträckning som krävs.
På marknaden finns jackor i både materialet Etaproof® (tyg C) och Ventile® som båda är
tätvävd bomull. Däremot är de allra flesta jackorna på marknaden utvecklade för
friluftsanvändning, främst de riktade till kvinnor.
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6.2 Materialval
Tätvävda konstruktioner i två utförande; bomullväv och mikrofibersväv, har liknande
egenskaper i testet som beskrivits i avsnitt 3.6. Dess starka egenskaper är hållbarhet, samt
de fysiologiska egenskaperna. De uppvisar sämre resultat i väderskydd jämfört med
PTFE, PES laminat och PU, PVC beläggningar. Dock har liknande, laminerade, samt
belagda material ett högre vattenskydd än vad som målgruppen kräver.
Att enbart använda sig av tätvävd bomull med ytbehandling uppfyller enligt rapporten
inte de krav på vattentätheten som ställts på produkten. Enligt specifikation på tätvävda
konstruktioner uppnår de en vattenpelare under 1 meter. Att sätta en siffra på vilken
vattenpelare som krävs för att uppnå tillräcklig vattentäthet är omöjligt, utan vidare
undersökning. Däremot görs antagandet att kraven uppnås med partiell laminering på de
mest utsatta områdena.
Att använda sig utav partiell beläggning/laminering av produkten och inte en fullständig
beror på att det är onödigt för de behov som finns hos målgruppen. Komforten blir
därmed högre, då ångpermabiliteten i plagget blir större, jämfört med ett hellaminerat
plagg.
Många märker förmodligen inte av att de har täta kläder, då deras intensitet är så pass
låg, att de inte genererar mer kroppsånga än vad materialet kan släppa ut. Den delen av
målgruppen som har en måttlig till hög intensitet till och från skolan/jobb märker
däremot garanterat av bristande ångpermabilitet.
Eftersom jackan är utformad att fungera såväl vid regn, som vid torrt väder måste
materialet släppa igenom vattenånga, även vid måttlig fysisk aktivitet. Alla material
innebär en viss resistens mot kroppsånga. Vald konstruktion har enligt avsnitt 3.5 lågt
ångmotstånd, samt hög ångtransport.
Detta gäller både tätvävd bomull, samt vävt mikrofiber. Dessa material kan göras både
grova och lätta, beroende på vilken känsla/funktion man vill åt. Mitten av ryggen är,
enligt figur 2, den del där mest perspiration genereras. Ryggen kommer med vald
konstruktion, där enbart delar av jackan har membran, innebära att ryggen till stor del
enbart kommer bestå av en tätvävd konstruktion. Genererad kroppsfukt kommer lättare
att kunna transporteras ut jämfört med en hellaminerad/belagd jacka. Möjligheten finns
att öka ångpermabiliteten genom att lägga till detaljer såsom öljetter under ärmarna.
Att använda sig av två lager yttertyg på de mest utsatta områdena hade logiskt ser gett ett
bättre vattenskydd, jämfört med ett enkelt lager. Även att använda sig av läder på utsidan,
på de mest utsatta områdena, hade gett ett bättre väderskydd. Detta tas inte upp i
rapporten, då det begränsar designmöjligheterna. Dock är det en bra metod om designen
tillåter det.
Bomull är inget självklart val till att användas till regnkläder, då materialet i sig är
hydrofilt samt känslig för röta. Däremot har bomull många andra positiva egenskaper
som eftersträvas; känsla och estetik.
Bomull användes flitigt som regnskydd under 1950 talet och fram till det kom andra
alternativ på marknaden, såsom PVC-belagda vävar och sedan PTFE membran.
Anledningen till att bomull blev utklassad som regnprodukter kan varit tillgången till
"bättre" alternativ, men kan även varit en prisfråga. Även vårt synsätt på att vilja ha det
46

nyaste, bästa alternativet på marknaden, trots att behovet för bättre väderskydd kanske
inte finns, kan ha påverkat.
Bomullsväv, samt mikrofiberväv är hållbara och förstörs inte av tvätt. Valet mellan
laminat eller beläggning, samt vilken sorts laminat/beläggning som är mest lämplig för
produkten är inte avgörande. Däremot är det viktigt att membranet har lång livslängd
såsom yttertyget.
Laminat och beläggningar på marknaden har snarlika egenskaper. Eftersom laminatet
inte kommer täcka hela plagget spelar inte andningsförmågan någon större roll, däremot
är appliceringsmetoden en avgörande del i valet.
Att belägga istället för att använda laminat innebär en lägre kostnad. Däremot hade det
inneburit ett ytterligare lager som är stabilt nog att belägga. Som i sin tur skapar en
ganska kraftig konstruktion, som inte är önskvärd i produkten.
För att förstärka de utsatta områdena med en beläggning hade antingen inneburit att
fodret eller yttertyget belagts, alternativt ett tillräckligt stabilt tyg i mellan de två lagerna.
På samma sätt som lamineringen kapslas in med metod B, avsnitt3.2.3.
6.2.1

Alternativ

EtaProof® (tyg C) är inte det enda alternativet till denna jacka, utan det är bara en av
flera lämpliga material på marknaden. Det är den tätväda konstruktionen som undersökts
och valts. Slutsatser har gjorts att liknande material har samma egenskaper och hade
fungerat lika bra. Ytterliggare alternativ är andra liknande tätvävda konstruktioner, såom
Ventile®.
Ytbehandlingen på EtaProof® (tyg C) är information som inte avslöjas, däremot ges
information om att ingen fluorkarbon är använd.
Olika sätt, så som smärgling och användning av spunnet multifilament garn, för att få
fram mindre tekniska uttryck på väv av syntetfibrer har övervägts i undersöknigen. Det
har dock begränsats för att inte bredda arbetet allt för mycket.
6.2.2

Begränsningar

De tyger som testats i denna rapport hade en redan pålagd ytbehandling. Detta var en
ofrivillig begränsning. Flertalet försök gjordes att få tag på Ventile®, Fjällrävens väv G1000 samt Lundhags väv 65/35 ECO, men enligt dem var den önskade kvantiteten för
liten.
Ventile® L24, har liknande konstruktion som tyg C, men är obehandlad, medan
Fjällrävens väv G-1000 och Lundhags väv 65/35ECO består av en blandning av bomull
och polyester. Det hade varit intressant att se om ytbehandlingarna hade fungerat olika på
olika grundmaterial
Tyger med olika förbehandlingar önskades för att utvärdera om återimpregnering
fungerar olika på olika grundmaterial samt förbehandlingar. Epic® teknologi från Nextex
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hade också varit mycket intressant att testa, då grundmaterialet är bomull, men
teknologin skiljer sig stort ifrån övriga material.
Samma svårighet gällde för ytbehandlingar. Tyska företaget Wacker kemi hade
intressanta produkter baserade på silikon, som planerades att skickas, men de ändrade
sig, då de insåg att jag inte jobbade på Textilhögskolan, utan bara var student.

6.3 Provning
Ytbehandlingen spelar stor roll för hur väl regn pärlar sig och undviker att väta
materialet. Detta är en förutsättning för att uppnå bra regnskydd vid användning av
tätvävda konstruktioner. Ytbehandlingen som fanns på tyg C fungerade mycket bra men
vad den är baserad på är tyvärr okänt. Genom icke vetenskapliga källor antas det att
ytbehandlingen är baserad på silikon.
Testerna som gjordes på de olika ytbehandlingarna uppvisade inte önskade resultat.
Ytbehandlingarna applicerades på utvalda tyger. Redan pålagd behandling på materialen
kan ha medfört sämre vidhäftning. Detta då kompatibilitet mellan redan applicerad
behandling och ytbehandling inte utretts. Detta kan ha försämrat effekten av
behandlingen. Intressant vore att använda sig av råväv, utan redan pålagda
ytbehandlingar, fast av samma kvaliteter för att se mer klara resultat.
Antagande gjordes att vaxad bomull skulle vara det bästa alternativet för produkten.
Detta visade sig vara fel efter undersökning av materialet. Att använda vax för att skapa
vattentäta textilier har använts länge och fungerar till en viss gräns. För att uppnå
tillräcklig vattentäthet krävs mycket vax. Vilket gör att vattenångaresistensen blir mycket
hög, något som inte är önskat i produkten.
Tyg (A), en av de redan invaxade tygerna var väldigt oljigt och kladdigt. Tyger med
denna behandling är inget alternativ då det ”smittar” av sig på andra textilier och har en
otrevlig känsel. Det andra invaxade tyget (B) har en trevligare känsel, samt uppvisade en
bättre vattenavvisande effekt än tyg (A).
Betydelsen av olika sorters vax spelar stor roll, både för känsel, samt hur hårt vaxet
binder till materialet. Vaxade tyger ett bra alternativ till jackan, om ingen eller väldigt
liten ångpermabilitet är accepterbart. Det krävs dock att vaxet är av en typ som binder
hårt till materialet. Tyg (A) och (B) är båda vaxade men är från olika tillverkare.
Effekterna av de utvalda ytbehandlingarna uppvisade sämre resultat än förväntat. Ingen
av dessa kan ensamt uppfylla kraven.
Fibertec Green Guard Wash In som är en polyureatanbaserad ytbehandling uppvisade
bäst resultat på spraytest. Intressant vore att prova polyureatanbaserade ytbehandlingar på
en tätvävd bomullsvara, liknande obehandlad tyg C, för att utvärdera dess lämplighet till
produkten. Även ytbehandlingen Nikvax Cotton proof uppvisade bra resultat på spraytest
och även den hade varit intressant att ytbehandla en tätvävd obehandlad bomullsvara
med.
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6.3.1

Avikelser

Enligt standarden SS-EN ISO 4920:2012 som användes som referens vid spraytest ska
proverna vara konditionerade innan de testas. Proverna som använts i detta test har inte
blivit konditionerade, då Textilhögskolan inte har ett konditionerat rum. Vattnet som
använts i spraytestet var kranvatten, med en temperatur om kring 20°C. Enligt standarden
SS-EN ISO 4920:2012 ska det vara "20°C ±2°C eller 27°C±2°C beroende på vad som
är överenskommet". Betydelsen av att proverna inte var konditionerade innan spraytestet,
tror jag är liten, då metoden bedömts visuellt och enbart av en person, vilket jag tror ger
större osäkerhet i resultatet.

6.4 Konstruktion
Grunddesignen på kappan är möjlig att förändra. Det enda som inte är förändringsbart är
raglanärmskonstruktionen, just för att man undviker sömmar på utsatta ställen som axlar.
Alternativt skulle ett ok som sträcker sig över axelpartier fungera genom att minimera
sömmar mitt uppe på axlarna, men däremot kommer sömmen som fäster ärmen till frambakstycken fortfarande vara utsatta.
I och med att jackan inte är hellaminerad kommer jackan vara tyst. Prasslighet
uppkommer lätt vid laminerade material och kan ge känslan av ett funktionsplagg, som
inte är önskvärt.
Extra viktigt när inte hela jackan är laminerad med tejpade sömmar, är att minimera
sömmar och onödiga hål i materialet.

6.5 Förslag till fortsatt forskning
Denna undersökning har fokuserat på konstruktionen och har endast på ett översiktligt sätt lyft
materialegenskaper samt påverkan från impregnering.
Vidare undersökningar på området bör innefatta en fördjupad analys av materialegenskaper
och en vidare analys av impregneringsmedels effekt, på olika typer av material.
6.5.1

Material

Rapporten lyfter en tätvävd konstruktion som den mest lämpade metod för jackan. Intressant
vore att vidare undersöka inverkan av olika fibers egenskaper i en tätvävd konstruktion.
Absorption och svällning är några egenskaper som skiljer sig mellan bomull och syntetfibrer
och intressanta parametrar i vidare jämförelse. Genom att testa och jämföra vattenskydd på
bomullväv, syntetväv, samt en blandning kommer betydelsen av materialval i en tätvävd
konstruktion visas.
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6.5.2

Impregneringsmedel

Intressant vore att vidare testa betydelsen av grundmaterial vid behandling med
impregneringsmedel. Genom impregnering av obehandlad bomullsväv, samt av blandningar
mellan bomull och syntetmaterial kommer impregneringsmedels kompatibilitet visas.
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7
SLUTSATS
-

Syftet med arbetet är att konstruera en vardaglig jacka som fungerar oavsett väder,
genom att undersöka krav och behov, kartlägga tillgängliga metoder samt
möjligheter att enbart använda ytbehandling som regnskydd.

Metoderna för att uppnå vattentäthet som presenteras i rapporten är; mikroporösa beläggningar
och laminat, hydrofila beläggningar och laminat, och väldigt tätvävt material.
Kraven ställda av målgruppen tolkas så att estetiken spelar större roll än funktionen, men att
behovet för fungerande regnjacka finns. Krav på vattentäthet är prioriterat jämfört med
ångpermabilitet, passform och torktid.
Rapporten visar att ytbehandling som enda regnskydd inte ger är tillräckligt bra resultat, för att
tillgodose målgruppens behov. I och med detta kombineras flera av de möjliga metoderna att
uppnå vattentäthet.
Ingen av de testade ytbehandlingarna gav förbättrade resultat på de redan behandlade
tygerna. Däremot uppvisade den obehandlade bomullsväven förbättrad vattenavisande
effekt, främst genom behandling av Fibertec Green Guard Wash In.
Av de testade materialen i denna rapport är tyg C, Etaproof®, det mest lämpade för denna
produkt. Enligt denna rapport är den ultimata material- och konstruktionslösningen som
följande; En tätvävd bomullsväv som blir ordentligt vattenavstötande, men inte vattentät,
kombineras med ett membran. Membranet placeras, på de mest utsatta områden; huvud, axlar
och övre delen av ryggen/bröstet, genom att kapsla in den löst mellan foder och yttermaterial.
Genom partiell laminering, där produkten till största del inte består av membran, tillgodoses
krav på ångpermabilitet.
Beskriven konstruktion uppfyller behoven gällande komfort,
vattenångtransport, samtidigt som designmöjligheterna inte begränsas
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BILAGA A
Om dig
Kvinna
Man

77,00%
23,00%

Din ålder
Under 18
19-30
30-50
50Antal personer som hoppade över frågan

0%
90,90%
4%
5,10 %
1

Vilken jacka väljer du oftast en regnig dag på
väg till jobbet/skolan
Regnjacka
Ej regntät jacka
Ej regntät jacka + paraply
Jag går inte ut regniga dagar
Antal personer som hoppade över frågan

25,60%
23,10%
48,40%
0%
9

Med vilken intensivitet tar du dig till
jobbet/skolan
Låg- jag åker kollektivt/med bil
47 %
Medel- Jag promenerar/cyklar långsamt
32 %
Hög - Jag promenerar/cyklar snabbt
29 %
Hur lång tid vistas du utomhus på väg till
jobbet7skolan
0-5 min
17 %
6-20
65 %
21-50
17 %
501
Ändrar du resvanor vid regn
Ja
19,20%
Nej
80,80%
Antal personer som hoppade 1
över frågan
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Rangordna
följande
egenskaper baserat på vilken
du anser vara mest viktig för
dig i en jacka som ska
användas vid regnigt väder
till vardags
Mest viktig

Minst viktig

Passformen Utseende
t
11 %
43 %
34 %
20 %
28 %
15 %
20 %
15 %
7%
7%

I denna fråga gick det även att fylla i övrigt.
De mest förekommande kommentarer var
gällande låren och benen i övrigt.
Kommentaret kring armöppning samt
dragkedja och huvud förekom också
Var upplever du att du blir
mest blöt när du är ute i regn
utan
en
välfungerande
regnjacka?
Axlarna
Övre delen av ryggen
Nedre delen av ryggen
Bröstet
Magen
Armarna
Antal personer som hoppade
över frågan

De flesta bra funktionella
regnjackor har ett tekniskt
utseende, tänk Haglöfs, The
North Face osv. Hade en
moderiktig regntät jacka varit
en intressant produkt för dig
Ja
Nej
Vet inte
Antal personer som hoppade
över frågan

77,20%
30,40%
5,40 %
21,70%
3,30 %
38 %
8%

86,90%
6,10 %
7,10 %
1
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Regntäthete
n
35 %
22 %
28 %
12 %
3%

Andningsförmåga
n
5%
22 %
20 %
37 %
16 %

Torktide
n
6%
2%
9%
16 %
67 %

BILAGA B
RESULTAT PÅ UTFÖRT SPRAYTEST
A

1
VAX

2
PU

3

SILIKON

4

FLUORKARBON C6

5
6

OKÄND SUBSTANS

7
8

ORIGINAL
VÄV

9

B

C

Fjällräven Grönlandsvax
1
3
3
2
3
3
3
3
3
Grange r's Wax-Cotton
1
3
3
2
3
3
3
3
3
Fiberte c Green Guard Wash In
1
1
3
1
2
3
3
1
3
Wildgame impre gnering
1
3
3
2
3
3
3
3
3
Granger's Wash in Waterproofing
1
3
1
1
2
3
3
1
3
Granger's XT Waterproofer
1
2
3
1
2
3
1
3
3
Fiberte c Cotton Guard
1
3
3
2
3
3
3
3
3
Nikwax Cotton proof
1
2
3
2
2
3
2
3
3
Utan ytterliggare impregne ring
1
3
3
2
3
3
3

3

3

D

E

5
5
5

4
4
3

2
2
2

3
4
3

3
3
3

1
2
1

5
4
5

4
3
4

4
4
3

5
5
5

4
4
4

2
2
2

5
5
5

4
4
4

2
2
2

5
5
5

4
5
4

1
1
1

5
5
5

5
4
5

1
1
1

4
4
4

3
3
4

3
4
3

5
5

5
5

1
1

5

5

0

A: Grovt vaxad bomullsväv
B: Vaxad bomullsväv

: Försämring

C: Eta Proof bomullsväv
D: Bomull/polyesterväv
E: Obehandlad, oble kt bomullsväv
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:Förbättring

BILAGA C
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Besöksadress: Bryggaregatan 17



Postadress: 501 90 Borås
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Hemsida: www.textilhogskolan.

