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Förord 
Studien är skriven som ett avslutande arbete till en teknologie kandidatexamen med huvudområde 
textilteknologi vid Textilhögskolan i Borås. Arbetet är utfört i samarbete med Vikan AB där 
handledare från företaget varit Ellinor Niit, Produkt utvecklare. Handledaren som representerat 
högskolan har varit Ander Kärrman som även är VD för Proteko. 
Vi vill tacka våra handledare för ett stort förtroende och stöd. Vi vill även tacka lärare från 
Högskolan i Borås för all kunskap de har delat med sig av. Ett stort tack till våra tekniker, 
Catrin Tammjärv, Maria Björklund och Stig Abrahamsson för deras råd och hjälp under 
utförandet av denna studie.  
 
 
Borås, juni 2010 
 
Anna Bruce och Lea Nordström 
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Sammanfattning 
I arbetet för Vikan AB var uppgiften att undersöka två olika delningsmetoder för mikrofibrer. 
Vikan AB är ett företag som utvecklar och framställer textila rengöringsredskap i mikrofibrer 
och tror sig ha kommit på en ny delningsmetod som förhoppningsvis ger en rad fördelar mot 
den nuvarande metoden. Den nya framställningsmetoden går under arbetsnamnet Easy Split 
och har ännu inte introducerats på marknaden. 
Studien har gått ut på att i fyra olika avseenden utvärdera de olika metodernas för- och 
nackdelar. De olika aspekterna har således varit processgång, utseende, hållbarhet och 
funktion. Utvärderingen utfördes med hjälp av en rad undersökningar där bland annat tester i 
absorption, kvadratmetervikt och fläckreduktion ingick. 
Många av egenskaperna undersöktes med hjälp av befintliga standarder medan 
undersökningen av fläckreduktionen skedde med en egenutvecklad testmetod. Till denna 
metod användes en Martindale vars rörelsemönster och tryck är valdes utifrån att göra 
testmetoden så verklighetstrogen som möjligt.  
Resultaten visar att det finns en skillnad på de olika metoderna och att de önskvärda 
egenskaperna finns starkast representerade hos den Easy split- baserade mikrofiberdelningen.  
De besparingar Vikan kan göra i och med att byta delningsmetod kan ha inverkan på energi- 
och vattenförbrukningen vilket resulterar i tidsbesparingar och minskade kostnader. 
 
 
Nyckelord: mikrofiber, soil release, alkalisk hydrolys, Easy split, fläckreduktion, 
dimension, absorption, kvadratmetervikt 
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Abstract 
In collaboration with Vikan AB the task has been to examine the different splitting types for 
microfibers. The company Vikan AB develops and produces textile cleaning products in 
microfibers and they now seem to have come up with a new splitting method that hopefully 
will give a range of advantages compared to the present method. The new method goes under 
the name Easy split and has not yet been introduced to the market. 
The study consisted of an analysis of the pros and cons of the methods in four different 
aspects. The different points of view were processing, appearance, durability and function. 
The investigation was made with a variety of tests including absorption, weight per square 
meter and stain reduction.  
Many of the properties were examined with help of existing standard tests while the stain 
reduction was analyzed with a method developed for this specific purpose. To represent the 
real environment a Martindale was used because of its uniform moving pattern.  
The conclusion indicates that the new splitting method not only results in advantages in 
adsorption, weight and stain reduction but also in water and energy consumption as well as 
time and expenses. 
 
 
Keyword: microfiber, soil release, alkaline hydrolysis, Easy split, stain reduction, 
dimension, absorption, weight per square meter 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Studien har utförts i samarbete med företaget Vikan AB som utvecklar städkoncept och 
städprodukter åt professionella städföretag. Vikans textila utvecklingscentrum ligger i 
Viskafors där en stor del av de textila produkterna utvecklas och testas men även till viss del 
produceras. Tillverkningen av mikrofiberdukar och mikrofibermoppar sker i Sverige medan 
resterande del av den textila produktionen är förlagd i Estland [23].  
Det är produkterna i mikrofiber som ligger till grund för denna studie. Dessa produkter 
används för olika slags städning med gemensam nämnare att det inte ska behöva tillsättas 
några onödiga kemikalier. Mikrofibrer har använts i städredskap under en längre tid och har 
tack vare sin goda absorptionsförmåga och hållbarhet många fördelar gentemot andra textila 
material.  
Vikan tror sig nu ha kommit på en ny delningsmetod som de hoppas kommer ha en rad 
fördelar jämte mot den metod de använder idag. Framställningsmetoden går under 
arbetsnamnet Easy Split och har ännu inte introducerats på marknaden.  
Det hör även till saken att Vikan har iakttagit att en del produkter i mikrofibrer inte ser rena ut 
efter tvätt. Till följd har en del mikrofiberdukar behandlats med soil release. För att undersöka 
fläckreduktionsförmågan utvecklas en egen testmetod. Andra egenskaper som dels har 
betydelse för funktionen men också för hållbarheten undersökts fortlöpande under studien. 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka olika delningsmetoder som finns för mikrofibrer. 
Företaget vill ha hjälp med att utvärdera vilka för- och nackdelar de olika metoderna har i 
avseende på processgång, utseende, hållbarhet och funktion. 
Egenskaper som ska testas rörande utseende och hållbarhet är fläckreduktionsförmågan samt 
produkternas dimensionsstabilitet. Parametrarna som rör dukarnas funktion är främst 
absorptionsförmågan och kvadratmetervikten. Processgången ska beskrivas och analyseras för 
att se var någonstans i processen de största besparingarna kan göras. 
 
De frågeställningar som ska besvaras med studien är: 

• Hur påverkas absorptionsförmågan, dimensionsstabiliteten och kvadratmetervikten av 
Easy split metoden? 

• Vilka för- och nackdelar har Easy splitmetoden för processgången? 
• Vilka för- och nackdelar har Easy split i jämförelse med redan existerande 

delningsmetod? 
• Hur har fläckreduktionsmetoden fungerat och har det varit en lämplig metod? 

1.3 Företagspresentation 
Vikan AB är ett dotterbolag till Vikan AS. Vikan är ett danskt företag med huvudkontor i 
danska Skive som redan år 1898 startade sin tillverkning av rengörningsprodukter. Det var år 
2004 som de dåvarande företaget ACT (Advanced Cleaning Technics AB) i Viskafors blev 
uppköpta av Vikan. ACT hade god kunskap om utveckling och tillverkning av mikrofibrer 
vilket passade bra in i Vikans befintliga sortiment [23]. I och med sammanslagningen 
påbörjades utvecklingen av Vikans senaste städkoncept, Vikan Ergo Clean®. Konceptet 
innehåller 150 olika städredskap som alla är utvecklade för att göra städarbetet så ergonomiskt 
som möjligt. Städningen sker enbart med vatten vilket både är vänligare mot miljön, 
städytorna och de människor som utför arbetet [21]. 
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1.3.1 Produkter 
De produkter som ska undersökas i detta projekt är främst putsdukarna i mikrofiber som 
består av 80 % polyester och 20 % polyamid. Putsduken ingår i kollektionen ErgoClean® och 
visas i figur 1.1. Dukens mått är 320×300 mm. Mikrofiberdukarna är märkta med Svanen, 
Öko-Tex 100 och med Vikans egna märke; Guarantee 500 uses and washes.  
  

 
 

 
Vikan förser inte enbart städaren med ergonomiskt utvecklade städprodukter utan ser även till 
att förbättra arbetsmiljön genom att minska på onödiga och starka städkemikalier.  
I konceptet ingår det även specialdesignade städvagnar. Dessa städvagnar finns i tre storlekar 
och kan skräddarsys efter kundens behov. Till vagnarna tillkommer olika tillbehör som gör 
städningen mindre ansträngande och mer praktisk för den som städar. Tvättpåsar, 
färgkodsetiketter, moppboxar och textilboxar är till för att underlätta skötseln och undvika att 
blanda ihop städprodukterna före och efter bruk [27 s.50-61]. 

För ökad effekt ska produkterna innan användning prepareras i tvättmaskin enligt Vikans 
anvisningar. Processen är viktig för att städprodukten ska innehålla rätt mängd fukt före 
städning [27]. 

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer att avgränsas till att beröra enbart mikrofiberdukar. Dessa produkter 
tillverkas i varptrikå och framställningen sker i Viskafors vilket underlättar tillgängligheten 
och modifieringen av testmaterialet under arbetets gång. Tidsbrist är en annan anledning till 
att inte fler produkter kan undersökas.  
Analysen kommer också begränsas till att gälla två delningsmetoder som är aktuella för 
företaget nämligen den tidigare alkaliska metoden och den nya metoden; Easy split. 
På grund av att Easy split är under pågående utveckling och att företaget ännu inte valt att 
marknadsföra den, kan inte detaljer rörande delningsmetodens innehåll avslöjas i denna 
studie. 
 

Fig. 1.1 [21]  Mikrofiberduk från ErgoClean® 
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2 Metod  
 
Arbetet bygger på en kvantitativ studie varvid en stor del av arbetet avsätts åt laboration. 
Valet av kvantitativ metod stöds av det faktum att arbetets genomförande utgår från 
systematisk insamling av information som sedan sammanfattas i statistisk data. 
Informationssökning utförs i databaser, tidningar och böcker. Arbetet behandlar 
standardmetoder och egna metoder.  
För att undvika felvärden och oväsentliga resultat delas studien upp i en förstudie och en 
huvudstudie. Förstudien går ut på att finna ett lämpligt tillvägagångssätt som går att upprepa 
och som ska ligga till grund för huvudstudien [15 s.81].  
En omfattande del av förstudien består även av att utveckla en egen testmetod. Metoden berör 
främst hur materialet ska förses med fläckar för att på bästa sett representera den miljö den är 
tänkt att användas i. Denna metod ska även utvärderas och jämföras med befintliga 
testmetoder.  
Huvudstudien följer samma referensramar som en urvalsundersökning. Urvalet baseras på 
fem olika studieobjekt som representerar de parametrar som ämnas undersökas. 
Mikrofiberduk A är den produkt som saluförs idag. Den är alkaliskt delad och 
dispersionsfärgad. Mikrofiberduk D är delad med Easy split och behandlad med tre procent 
soil release. D’ är liksom D delad med Easy split men behandlad med sex procent soil release. 
Mikrofiberduk E är alkaliskt delad och ofärgad medan E’ är alkaliskt delad, ofärgad och 
behandlad med tre procent soil release.  
Avsikten är att undersöka vilken påverkan delningsmetoderna och soil release har på 
mikrofiberdukarnas utseende, egenskaper och processer. 

3 Teori 

3.1 Mikrofiber 
Det som karakteriserar en mikrofiber är att den har en finhet på mindre än en denier. De 
vanligaste mikrofibrerna befinner sig mellan 0,5 och 0,7 denier.  Därtill finns även en särskild 
kategori mikrofibrer med en finhet under 0,25 denier som kallas för ultra-mikrofibrer [6 s.43]. 
Mikrofibrernas viktigaste egenskap är att de har stor mantelarea i förhållande till sin massa. 
Fler fibrer betyder också fler ytor och detta är en egenskap som kan vara till stor nytta i 
produkter där effektiv smutsborttagning och god absorptionsförmåga ställs som krav.  

3.1.1 Framställningsmetoder 
Det finns en rad olika metoder att producera mikrofiber på. Den första uppdelningen som görs 
är mellan diskontinuerliga och kontinuerliga fibrer. Diskontinuerliga spinningsmetoder 
framställer olika stapelfibrer genom bland annat smältblåsning (eng. melt blowing) och 
elektrospinning. Till kontinuerliga spinningsmetoder räknas konjugerad spinning och 
direktspinning. 

3.1.1.1 Direkt spinning 
Denna framställningsmetod är en utveckling av den konventionella spinningsmetoden; 
smältspinning. Metoden fungerar på så sätt att en enskild komponent extruderas och sträcks 
fram tills att önskad storlek uppnåtts på fibern [13 s.269, 276]. Storleken på dessa filament 
brukar variera mellan 0,2-0,9 denier. Fördelarna med denna framställningsmetod är att det 
inte krävs någon kompletterande process för att få fibrerna i rätt storlek. Metoden är 
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jämförelsevis enkel och lätt att kontrollera. Nackdelarna är dock att det lätt uppstår variation i 
fibertjockleken och att det ofta uppstår brott vilket sänker kvaliteten på fibern [6 s.4]. Denna 
metod används endast till non-woven material eftersom fibrerna är för små för att kunna 
stickas eller vävas [13 s.269, 276]. 

3.1.1.2 Konjugerad spinning  
I denna spinningsmetod finns två huvudgrupper; ”island-in-a-sea” och delad variant. 
Gemensamt för alla konjugerade metoder är att fibrerna stickas eller vävs före själva 
delningsprocessen eftersom garnet annars blir svårt att hantera. De fibrer som används vid 
stickning eller vävning har en storlek på runt 2-3 denier [6 s.44].  
 

 

 

”Island-in-a-sea” 
Till att börja med extruderas en bikomponentlösning ur en spinndysa som utgör tvärsnittet. 
Det är tvärsnittet som givit mikrofibern sitt smeknamn genom att den ena komponenten 
befinner sig som öar i den kringliggande komponenten. Under följande processteg löses den 
kringliggande komponenten upp med hjälp av en kemisk lösning medan öarna återstår. På så 
sätt öppnas fibern upp och fler ytor uppstår [13 s.269, 276] [6 s.44].   

Delad variant 
Den andra metoden fungerar på liknande sätt då även här en bikomponentlösning extruderas 
ur en vald spinndysa. Skillnaden är att båda komponenter bevaras men delar på sig med hjälp 
av vattentryck, kemikalier eller mekaniskt arbete. Ofta är det en kombination av två eller flera 
av dessa parametrar som används. 
Mikrofibrer framställda med den här metoden kan ha många olika sorters tvärsnitt där några 
utvalda ingår i figur 3.1. En av de vanligaste är den så kallade tårtan där varannan tårtbit 
består av polyester och varannan polyamid. I delningsprocessen delar de två polymererna på 
sig och bildar mikrofibrer. En annan variant på tvärsnitt är en kärna av polyamid omringad av 
tårtbitsformade polyesterbitar. När fibern delas frigörs kärnan från tårtbitarna i polyester [13 
s.269, 276].  

Fig. 3.1 [6 s.44] Olika framställningsmetoder och tvärsnitt 
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Den tredje varianten går under namnet multilagerfiber. Jämfört med tårtbitarna uppehåller sig 
de två komponenterna i olika lager jämte varandra i tvärsnittsriktning. Delade mikrofibrer har 
generellt bra draperingsegenskaper samt är mjuka, volyminösa och jämna [6 s.19]. 
Ellinor Niit på Vikan upplyser att företaget använder sig av två olika varianter på mikrofiber i 
sina dukar. Det första garnet är på 167 dTex. Garnet består av 48 filament som delats 
ytterligare i 11 bitar enligt multilagerprincipen där varje mikrofiber uppges vara 0,3 dTex. Det 
andra garnet är på 350 dTex och innehåller 144 filament som delats i 12 tårtbitar. 
Mikrofibrerna anges vara 0,2 dTex och kan därför definieras som ultra- mikrofibrer.  

3.1.1.3 Delningsprocessen  
Denna process kan som tidigare nämnt initieras av olika slags parametrar. I en studie av Sun, 
Zhang, Liu och Xiao undersöktes en rad delningsprocesser som exempelvis 
varmvattenbehandling, bensoesyra (karboxylbensen) behandling och alkalisk behandling [7]. 
Dessa metoder är visserligen beskrivna för delningen av mikrofiber i non-woven men de ger 
ändå en klarare bild på hur de olika kemikalierna generellt påverkar fibrerna. 
 
Bensoesyra behandling 
Resultaten från undersökningen visade att det var bensoesyran som gav den mest effektiva 
delningsprocessen samtidigt som ingen del av fibern avlägsnats [17 s.19]. Bensoesyra är en 
relativ stark organisk syra som i delningsprocessen bryter vätebindningarna och de 
intermolekylära bindningarna mellan polyester och polyamid. Båda komponenter krymper 
under behandlingen av bensoesyran men eftersom det är en viss skillnad i hur mycket de 
påverkas kommer adhesionen dem emellan att gradvis minska. Figur 3.2 visar hur kontaktytan 
till slut kommer att ha minskats så pass mycket att de två komponenterna separerar helt från 
varandra.  
Den krympning som sker i fibrerna är mycket liten och påverkar inte fiberns egenskaper 
väsentligt. Resultaten visade att bensoesyran gav upphov till flest fibrer med en delningsgrad 
på 40 % och eftersom behandlingen inte skadar fibern minskar materialet heller inte i vikt [7 
s.23]. 
 

 

 
 

Fig. 3.2 [7 s.9] Mikrofiber före och efter behandling med Bensoesyra. 
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Alkalisk behandling 
En av de vanligaste kemiska lösningar som används för att dela mikrofibrer är en alkalisk 
lösning som initierar en alkalisk hydrolys av polyesterkomponenten. Den alkaliska lösningen 
får verka i kombination med värme och mekanisk behandling och separerar de två olika 
polymererna genom att bryta ner en del av polyestern [5 s.831]. Det som sker är att 
polyesterns estergrupper reagerar med hydroxidjoner som bildas när alkali löses upp i vatten 
och bildar ett karboxylsalt [18 s.319]. Figurerna 3.3 och 3.4 illustrerar den alkaliska 
delningsprocessen för en tårtbitsformad bikomponentsfiber samt en närbild på en fiber före 
och efter alkalisk delning. 
  

 

 
 

 

3.1.2  Mikrofiberns egenskaper  
Mikrofibrer är av en rad olika skäl mycket lämpade att använda som material i städprodukter 
där de goda egenskaperna med att fånga upp smuts fungerar i både torrt och i vått tillstånd.  
Figur 3.5 demonstrerar hur smuts och bakterier fastnar mellan fibrerna i torra städprodukter 
tack vare den statiska elektricitet som uppstår i materialet. I figur 3.6 blir det tydligare hur i 
vått tillstånd mikrofibrernas utseende bidrar till att vattnet hålls kvar mellan fibrerna. På så 
sätt kan smutsen adsorberas och fästa till fiberytan [21].  
 

Fig. 3.3 [17 s.21] Alkalisk delningsprocess för en tårtbitsformad bikomponentsfiber. 

Fig. 3.4 [7 s.8] Mikrofiber före och efter behandling med alkali. 
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Tvärsnittet på mikrofibern påverkar även bortförandet av smutsen. Till exempel sägs fibrer 
med ett flerlagertvärsnitt enkelt kunna fånga upp smutspartiklar genom att skrapa upp dem. 
Detta fenomen förklaras av figurerna 3.7 och 3.8 där det även syns tydligt hur den redan 
uppsugna smutsen ansamlas längre in i fibern [13 s.272]. Även tvärsnittet med en av de så 
kallade tårtbitformerna har ett fördelsaktigt utseende för att fånga upp smuts. Figur 3.9 jämför 
en vanlig fibers smutsupptagningsförmåga med en tårtbitsformad mikrofiber. 
 

 

 

 

Fig. 3.5 [21] Torr mikrofiber Fig. 3.6 [21] Våt mikrofiber 

Fig. 3.7 och 3.8 [13] Smutsupptagning med flerlagertvärsnitt. 

Fig. 3.9 [17 s. 71] En jämförelse i smutsupptagning mellan en vanlig rund fiber och en 
mikrofiber med tårtbitsformat tvärsnitt. 
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3.1.2.1 Absorptionsförmågan hos mikrofiber 
I en studie av Park och Hun Kim med flera undersöktes olika sorters koncentration av alkali 
och beredningstemperaturer för att se vilka värden som gav den ultimata delningen i 
absorptionssyfte. Koncentrationen av natriumhydroxid (NaOH) i den alkaliska lösningen 
växlades mellan 0,1-0,9 %. Likaså varierades temperaturen mellan 100-140˚C och 
verkningstiden mellan 20-80 min.  
För att kunna jämföra de olika metoderna testades materialet före och efter delningen genom 
att mäta viktförlust och krympning.  
Inledningsvis uppmättes hur mycket materialet absorberade initialt, det vill säga under de 
första tio sekunderna och därefter hur mycket materialet maximalt kunde absorbera. Systemet 
som användes för att mäta dessa två egenskaper fungerar i stora drag som följande. Provbiten 
placeras på en porös platta i ett glasfilter. Under filtret ställs en vattenbehållare som med en 
slang kopplas till en vattenreservoar stående på en våg. Vattnet kan då tillföras materialet 
medan vågen registrerar vattenförlusten i vattenbehållaren tillika den vattenmängd som 
materialet suger upp. Vågen är dessutom kopplad till en dator som registrerar viktförlusten för 
varje sekund. Det är viktigt att vattenbehållaren och den porösa plattan sitter i samma höjd 
med varandra så att vattnet inte utsätts för några hjälpande hydrodynamiska krafter. 
Absorptionstesterna visade att det fanns ett samband mellan absorptionsgraden och 
viktförlusten. Den initiala vattenabsorptionen var högst för material behandlade i 140˚C och 
med en viktförlust mellan 4,5 och 22,6 %. Det är kapillärkraften som bidrar till den initiala 
absorptionen och i 140 ˚C har fler kapillärkanaler bildas då den högre temperaturen ger en 
mer fullständig delning. Om viktförlusten överstiger 20 % kan det hända att materialet brutits 
ner så mycket att kapillärkanalerna ökat och gjort den initiala absorptionsförmågan sämre [5]. 

3.1.2.2 Kapillärkraften 
Det som orsakar vattnets absorption är genomträngligheten hos textilmaterialet samt 
kapillärkraften [5 s.835]. Kapillärernas utseende i storlek och struktur är viktiga parametrar 
som påverkar hydrofobiska fibrers flöden av olika slag.  
Kapillärtryck är generellt beskrivet med hjälp av Laplace ekvationen, där RC står för 
kapillärens radie, Y för vätskans ytspänning och θ anger kontaktvinkeln för gränsytan vätska, 
luft och fast form. Ekvationen påvisar att om kapillärerna minskar i radie ökar trycket. 
 

 
 

För att kapillärkraften ska uppstå spontant gäller det att den energi som påträffas vid 
gränsytan; material och luft skall vara större än energin vid gränsytan; material och vätska [13 
s. 275].  
I ett textilt material så är höjden av absorptionsförmågan omvänt proportionell mot 
kapillärstorleken och eftersom mikrofibrer har en mycket liten kapillärstorlek kan de 
absorbera vätska mycket långt in i materialet. 

3.1.3 Användningsområden 
Många mikrofiberdukar framställs för att ingå i ett färgkodat system där olikfärgade dukar 
används för att bland annat undvika korskontamination. Detta är särskilt viktigt i miljöer så 
som sjukhus, vårdhem och hotell då bakteriespridning kan orsaka svåra problem. Fördelarna 
som kommer med mikrofiberdukar och moppar är att de lätt byts ut mot rena när en ny area 
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eller rum ska städas. På så sätt är städningen alltid optimal och man undviker att föra med sig 
smuts och bakterier från ett rum till ett annat. Färgkodsystem gör det lätt för berörd personal 
att använda samma redskap till ett slags rum genom att bestämma en färg för varje sorts rum. 
I exempelvis hotelletablissemang finns det även andra fördelar med färgade mikrofiberdukar. 
Det kan finnas problem med att städpersonalen använder andra textiler ifrån hotellrummen att 
städa med som till exempel gästernas använda handdukar och tvättdukar. Genom att använda 
färgade mikrofiberdukar som är tillverkade för just städning förlängs livslängden för de andra 
textilerna avsevärt [4 s.50-52]. 

3.2 Polyester 
Polyester är den största gruppen av syntetiska fibrer och återfinns i en rad olika produkter från 
konfektionsplagg till tekniska textiler. 

3.2.1 Uppbyggnad 
Polyester är som namnet tyder uppbyggd av estrar. En ester är i sin tur uppbyggd av en 
alkohol (– OH) och en karboxylsyra (– COOH). Dessa reaktiva grupper bildar en monomer 
där karboxylsyran alltid ska innehålla en bensenring för att senare kunna bli en polyester 
fiber. 

 

 
De viktigaste polymererna som framställs av de olika monomerna är polyetylen tereftalat 
(PET), poly-1,4-cyclohexylendimetyl (PCDT) samt polyetylenoxybenzonat (PEB). Figur 3.10 
ovan visar PET som är den mest förekommande polyestern och utgör hela 95 % av dagens 
polyesterframställning. 
De grupper som har störst betydelse i polyesterpolymeren är metylengrupperna, 
karbonylgrupperna, esterbindningarna och bensenringen. Det är dessa grupper som bidrar på 
olika sätt till fiberns egenskaper [10 s.214]. 

3.2.2 Egenskaper 
Polyesterfibern är en stark hydrofobisk fiber som tar upp väldigt lite fukt även i miljöer med 
riklig fuktighet. De främsta anledningarna till detta är att polyester innehåller hydrofobiska 
bensenringar och saknar polära grupper vilket bidrar till en svag attraktionskraft mellan fiber 
och vattenmolekyler. Dess fullständigt kristallina struktur förhöjer fiberns hydrofoba karaktär 

Fig. 3.10 [31] Framställning av PET genom reaktion mellan en syra och en alkohol samt 
upprepande av den bildade estern som då bildar en polyester. 
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ytterligare genom att hindra vattenmolekyler och andra kemikalier från att tränga in i 
polymersystemet [10 s.217].  
Polyester har bland annat hög resistens mot sur hydrolys men däremot mindre motståndskraft 
mot alkalisk hydrolys. Alkalisk hydrolys uppstår vid tvätt och med tiden skalas polyestern ner 
till att bli tunnare och mer silkesaktig. Fiberns kristallinitet hindrar dock hydrolysen från att 
ske längre in än på ytnivå [14 s. 117]. 

3.3 Polyamid 
Polyamid, nylon eller konstsilke var den första syntetiska fibern som tillverkades på 1940-
talet efter tio år av experimenterande med polymerer. Idag är polyamid den andra största 
syntetiska fibern och dess huvudsakliga marknad är mattor. Vidare används polyamid i 
klädesplagg, till tekniska textilier och en mindre del till hemtextilier [10 s.201-202]. 

3.3.1 Uppbyggnad 
Polyamid går, förutom de redan nämnda, under en rad olika namn; rayon 6,6, fiber 6,6 eller 
den kemiska benämningen polyhexametylenadipamid. De två första syftar på att polyamid 
består av polymeriserade monomerer som vardera har sex kolatomer. Det finns också rayon 6 
och rayon med siffrorna 3,4,5, 8, 10 och 12 [10 s. 203]. Figur 3.11 visar hur två monomer på 
sex respektive tio kolatomer bildar nylon 6.10. 

 

 

 
Namnet polyamid säger en del om uppbyggnaden av polymeren. En amid uppkommer ur en 
reaktion mellan en karboxylsyra och en amin där syrans igenkännande funktionella grupp är – 
COOH och aminens – CNHH. I den färdiga polymeren är det sedan amiden (– CO-NH) som 
är den viktiga kemiska gruppen samt aminogruppen (– NH2) som sitter längst ut på 
polymeren [10 s.204]. Amidgruppen har polära egenskaper tack vare den svagt negativt 
laddade syreatomen i karbonylgruppen (-C=O) och den svagt positiva laddningen i 
imingruppens (-NH) väteatom. 
Polyamid är till största delen kristallin på grund av de hårt packade polymerkedjorna samt att 
den innehåller starka vätebindningar. För att vätebindningar ska uppstå krävs det att 
polymererna sitter med ett mellanrum på högst 0,5 nm vilket fungerar i polyamiden då 
kedjorna har ett mellanrum på 0,3 nm i medel [14 s.106-107]. 

Fig. 3.11 [30] Framställning av nylon 6.10 genom en reaktion mellan en monomer med 6 
kolatomer och en med 10 kolatomer. 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com/


17 
 

3.3.2 Egenskaper 
Vätebindningarna gör polyamiden till en mycket stark och uthållig fiber som även tål viss 
uttöjning utan att modifieras. Flexibiliteten beror också på att molekylerna sitter sicksack i 
polymeren och det är denna konstruktion som töjs och går tillbaka när polyamiden utsätts för 
krafter i längdriktningen  
Trots att polyamid är en syntetisk fiber, utan några hydrofila grupper (– OH), är den relativt 
bra på att ta till sig vatten. Detta beror på de polära amidgrupperna som sitter på utsidan av 
fibern. Eftersom vattnet har lättare att komma åt polyamidfibern blir det enklare att avlägsna 
smuts men dessvärre tar den även lättare till sig vattenburen smuts och färg. Polyamid bör av 
den här anledningen tvättas separat och inte i för höga temperaturer då fibern tenderar att bli 
försvagad och kan både skrynkla och krympa. Det är vätebindningarna i de amorfa delarna i 
polymeren som påverkas av vattenmolekylerna och störningarna kan orsaka glidning mellan 
polymererna.  
Polyamid är mycket resistent mot alkali men inte emot syra. Syran utlöser en hydrolys med 
amidbindningarna i polymerkedjan och försvagar vätebindningarna i fibern. Polyamiden 
söderdelas mycket snabbt av saltsyra, salpetersyra och sulfatsyra men kan också påverkas av 
svett och sura föroreningar i luften. De sura hydrolyserna påverkar polyamidens yta och kan 
förändra ljusreflektionerna vilket kan göra att vita tyger mattas av och blir gulaktiga [10 
s.204-207]. 

3.4 Smuts och verkande faktorer 
Direkt kontakt, fällningar i luften och anfärgning i tvätt är några vanliga sätt som fläckning 
kan uppstå genom. Fläckning kan beskrivas som en oönskad upptagning av färg till följd av 
kontakt med en färgad substans. Vidare förklaras olika sorters smuts och på vilka sätt smuts 
adsorberas samt vilka faktorer som påverkar transporten och avlägsningen av substanserna.  

3.4.1 Olika sorters smuts 
När man talar om smuts brukar man dela in smutsen i två kategorier; partikelämnen och feta 
ämnen. Partikelämnen kan bestå av lera, sot, metaller och andra partiklar av varierande 
storlek. Dessa är mestadels luftburna och inkapslas mekaniskt eller med statisk elektricitet i 
de öppna områdena mellan fiber och i tyg. De flesta partiklar såsom damm, pollen och 
bakterier har en anjonisk (negativ) laddning vilket medför att positivt laddade material ofta 
drar till sig mer smuts än negativt laddade material [17 s.76]. Enklaste avlägsningen sker 
genom att skaka bort partiklarna från material. När inte detta räcker till kan vatten 
åstadkomma en neutralisering av den statiska laddningen mellan partikel och material vilket 
medverkar till avlägsningen av smutspartikeln.  
Bland feta ämnen inräknas svett och fett från talgkörteln, fett från mat och kosmetika samt 
annan typ av olja. Figur 3.12 illustrerar hur feta ämnen adsorberas till PET samt hur bomull 
vid fiberskador till och med absorberar in feta ämnen i lumen. 
Studier har visat att syntetiska fibrer tar upp mindre feta ämnen än naturfiber. Det är 
emellertid svårare att avlägsna fettrika substanser från polyester än bomull eftersom polyester 
är lipofil och feta ämnen tenderar således till att lätt adsorberas till polyesterytans 
bensenringar. Soil release är av dessa skäl en vanlig behandling på syntetiska material och 
blandvaror [10 s.58].  
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Feta fläckar attraherar och lagrar gärna partikelämnen i det feta lagret [10 s.57-58]. Under en 
studie där röntgenbilder togs på fläckade material fastställdes att fläckar, innehållande både 
partikelämnen och feta ämnen, har benägenhet att bilda en slags komposit av smutsämnen 
som fäster bättre till materialet än respektive ämnen gör var för sig. 
Feta fläckar som får bestå en tid har benägenhet att oxidera och bilda ett ämne med högre 
viskositet och högre smältpunkt. Detta leder till att tvättemperaturen måste höjas ytterligare 
för en effektiv avlägsning av det feta ämnet. Oxiderad olja kan dessutom ha den motverkande 
effekten att vid tvätt kapsla in smutspartiklar från tvättbadet [16 s.323-324]. 
Till smuts räknas även ämnen som ger fläckar. Till exempelvis klassificeras choklad, sylt och 
vin som smuts så fort de hamnat på olämpliga ställen så som en matta eller en tröja. Vin och 
blåbär består framförallt av mycket starka färgämnen vars fläckar klassas som några av de 
svåraste fläckarna att ta bort. Rödvin innehåller de naturliga färgämnena porfyriner, 
karotenoider, antocyaniner, flavoner and tanniner. Antocyanin är vattenlösligt i 20˚C och 
förekommer i en rad blommor, blad och frukter då även blåbär [19]. Karotenoid och porfyrin 
är istället fettlösliga vilket betyder att de har lite eller inga polära egenskaper [24].  

3.4.2 Statisk laddning 
En faktor som har stor påverkan vid nedsmutsning av ett material är dess elektriska laddning. 
Syntetiska textilier laddas upp både under framställning och vid bärande och detta gör att 
tyget lätt drar till sig smuts från den kringliggande miljön och luftburna partiklar. Det är detta 
som utnyttjas i mikrofiberdukar som används i torrt tillstånd. Den elektriska laddningen hör 
ihop med att de syntetiska fibrerna har en låg fuktåtergivning. I samband med att 
fuktåtergivningen minskar, ökar attraktionskraften till smuts [16 s.324].  

3.4.3 Materialstruktur 
En annan faktor som spelar roll vid nedsmutsning av en textilvara är dess utseende. 
Konstruktionen av textilfibern och parametrar rörande tjocklek, tvärsnitt och tvinning 
påverkar samtliga smutsens förmåga att binda till fibern. Tunna och oregelbundna fibrer har 
lättare för att bli smutsiga medan hårt tvinnade och tätt vävda eller stickade fibrer klarar sig 
bättre. Detsamma gäller för olika behandlingars förmåga att binda till material. Soil release 

Fig. 3.12 [10 s.58] Till vänster visas hur feta ämnen adsorberas till PET och till höger hur 
bomull vid fiberskador till och med absorberar in feta ämnen i lumen 
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adsorberar och fäster exempelvis bättre på oregelbundna, texturerade och stickade 
filamentgarner än tunna, regelbundet plana och spunna stapelfibergarner.  
När smutsen väl satt sig på tunna filamentgarners kapillärer är den komplicerad att avlägsna 
eftersom rengörningsmedlets partiklar har svårt att penetrera de mindre kapillärerna och det 
krävs en större kapillärkraft att driva ut smutsen till fiberytan [16 s.324].  

3.4.4 Sekundära bindningar 
Smuts kan fästa till material på många sätt. Utöver den statiska attraktionen som kan uppstå 
mellan smuts och textil kan kapillärkraften gynna mekanisk förvaring av smuts i mellanrum 
och andra smala sprickor.  
Adsorption till fiberytan kan även ske genom att smuts formar Van der Waalsbindningar med 
textilytan. Dessa sekundära bindningar uppstår främst mellan polära föreningar men kan även 
vid vissa tillfällen uppkomma mellan opolära föreningar. En förutsättning för att Van der 
Waalsbindningar ska uppstå är att föreningarna kommer i nära kontakt med varandra. 
Applicerat tryck på smutspartiklar har visat sig enligt tidigare studier leda till en högre 
adsorption genom att partiklarna deformeras efter textilytans form och erhåller därför en 
närmare kontakt. Eftersom Van der Waalsbindningen är synnerligen svag krävs det att en stor 
andel bindningar uppkommer för att de ska vara av någon betydelse [16 s.320].  

3.4.5 Smutsavlägsning 
Allmänt gäller att smuts avlägsnas med en kombination av mekanisk och kemisk bearbetning. 
I tvättbadet tillsätts oftast tvättmedel innehållande tensider, vattenavhärdare och eventuellt 
antiåterfällningsmedel och enzymer. Tvättbadet värms upp för att smutssubstanserna ska nå 
smältpunkt medan den mekaniska bearbetningen motverkar återfällning samt hjälper till att 
fördela tvättkemikalierna jämnt i badet. På grund av partikelämnena och de feta ämnenas 
skillnader i kemisk sammansättning och fysiska egenskaper, utförs avlägsnandet av 
substanserna på olika vis.  

3.4.5.1 Avlägsning av feta ämnen 
Avlägsning av feta ämnen från ett textilt material kallas för upprullningsprocess (eng.roll-up 
mechanism). Namnet har den fått efter dess förmåga att rulla upp den adsorberade feta 
substansen från fiberytan till en suspenderad partikel i tvättbadet. Figuren 3.13 visar hur 
kontaktvinkeln mellan fiberyta och fettämne gradvis ökar tills fettämnet slutligen friges helt 
från fiberytan [16 s.320]. 
 

 

 
Ämnets adsorption till materialet påverkas av sammanlagt tre gränsytor som belyses i figur 
3.14. Gränsytan mellan fiber och smuts (SF), fiber och tvättbad (LF) samt smuts och tvättbad 
(LS). Förhållandet kan beskrivas med nedanstående formel där R är den resulterande kraften 
mellan gränsytorna, likaså den kraft som krävs för avlägsningen och θ är kontaktvinkeln 
mellan smuts och fiber [16 s.320 -321]. 
 

R =  γSF −γLF + γLScosθd 

Fig. 3.13 [16 s. 322] Avlägsnandet av ett fett ämne genom upprullningsprocessen. 
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3.4.5.2 Avlägsning av partikelämnen 
Avlägsningsprocessen av partikelämnen är mindre komplicerad än föregående process. 
Många gånger är en omskakning eller dammsugning tillräcklig men beroende på hur partikeln 
adsorberat till materialet kan ett tvättbad med mekanisk omrörning och tensider vara 
nödvändig. Figur 3.15 ger exempel på hur en avlägsning av en partikel kan gå till väga.   
 

 

 
Avlägsningsprocessen initieras av att tensider adsorberas till gränsytorna mellan fiber och 
tvättbad samt tvättbad och smuts. Tensidernas funktion är att sänka ytspänningen som i sin tur 
enligt formeln nedan sänker det totala arbetet W. Därmed underlättas upplösningen av 
partikelämnet och avlägsningen från fiberytan kan genomföras med hjälp av den fysiska 
omrörningen och tensiderna utan större svårigheter. Det sammanlagda arbetet som krävs för 
avlägsningen kan beräknas med följande formel; 
 

WFS =γLF +γLS − γSF 
 

γLF = Ytspänningen i gränsytan vätska-fiber 

γLS = Ytspänningen i gränsytan vätska-smuts 

γSF = Ytspänningen i gränsytan smuts-fiber 

[16 s.321] 
 

Fig. 3.14 [16 s. 322] Avlägsnandet av ett fett ämne genom upprullningsprocessen. 

Fig. 3.15 [9 s. 89] Avlägsnandet av ett partikelämne under tvätt. 
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3.5 Soil release 
Soil release är en vanlig behandlig inom textilproduktion som bereds på material som har 
svårt att avlägsna smuts. Behandlingen bidrar till att materialet på olika sätt lättare kan släppa 
ifrån sig smutsen.   

3.5.1 Användningsområden 
Soil release är en behandling som sätts på prov i och med att varan tvättas. Det är då 
kemikalierna i behandlingen tillsammans med tvättmaskinens arbete medför att smutsen 
avlägsnas.  
För att möta komplexiteten i tvättmedel för hemmabruk gäller det att soil release 
behandlingen har en rad egenskaper. Den ska först och främst kunna avlägsna smutsen från 
fibern och förhindra att smutsen lägger sig tillbaka på tyget. Behandlingen ska inte störa de 
andra aktiva ingredienserna i tvättmedlet såsom enzymer och tensider. Behandlingen måste 
klara blekning och göra varan komfortabel för konsumenten genom att göra varan mjuk och 
vattenabsorberande. Det är även viktigt att behandlingen är miljövänlig och kostnadseffektiv. 
Soil release bidrar till att vatten och tvättmedel absorberas lättare, att smutsen löses upp och 
emulgeras och att tvättmedlet kan komma in mellan smutsen och fibern. Tvättvattnet hjälper 
till att föra bort smutsen från fibern och appreturen ser också till så att inte smutsen lägger sig 
tillbaka på fibern innan den har försvunnit ut med tvättvattnet. Det är ofta den oljiga smutsen 
som tenderar att lägga sig tillbaka på fibern och då särskilt lågviskösa oljor [4 s.554]. En till 
effekt som soil release kan bidra till är att ytbehandlingen sväller och på så sätt minskar 
utrymmena mellan fibrerna [9 s.88]. 

3.5.2 Olika sorter av soil release 
Soil release behandlingar utförs som tidigare nämnt på syntetiska material och blandvaror 
[22] men även till viss del på rena cellulosabaserade material då behandlingen kan vara ett sätt 
att öka dess hydrofila egenskaper [8 s.216]. 
Eftersom materialen har olika uppbyggnad och kemiska sammansättning är valet av soil 
release appretur helt beroende på vilket material som ämnas behandla.  
Soil release appliceras antingen tillsammans med appreturerna efter färgning eller i färgbadet 
vid uppdragsfärgning. Ett annat alternativ är att spraya på behandlingen.  

3.5.2.1 Karboxylbaserad soil release 
De appreturer som används för blandningar med polyester och bomull är ofta sådana som 
används tillsammans med en skrynkelfribehandling. 
Karboxylbaserade appreturer daterar tillbaka till år 1969 då den första togs i patent. Dessa 
behandlingar är baserade på sampolymerer av estrar, akryler och metakrylsyra. För att uppnå 
den bästa balansen mellan hydrofila och lipofila egenskaper bör förhållandet mellan ester och 
syra vara 70:30. Är blandningen mer hydrofil tenderar den att inte vara tillräckligt hållbar vid 
tvätt [8 s.216]. Det finns en särskild skala som man använder för att beskriva detta 
förhållande. Skalan benämns HLB (hydrophilic-lipophilic balance) och används för att kunna 
välja vilket slags ytaktivt ämne som kan vara aktuellt i olika behandlingar. Värdena på skalan 
är belägna mellan noll och tjugo där noll är fullständigt hydrofob och tjugo är fullständigt 
hydrofil. För soil release behandlingar bör värdet ligga omkring femton. Det är dock inte det 
mest väsentliga då egenskaperna främst styrs av på vilket sätt sampolymererna är ordnade [9 
s.91].  
Behandlingen kan appliceras tillsammans med tvärbindningsskapande harts (DMDHEU) eller 
appliceras enskilt efter skrynkelfribehandlingen. Soil release-egenskaperna utlöses genom att 
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behandlingen sväller vid tvätt. Svällningen bidrar till att smutsen släpper och kan sedan 
transporteras bort med hjälp av tvättmedlet och den mekaniska bearbetningen [11 s.325].  
En nackdel med karboxylbaserade soil release är att polymeren och mängden appretur kan 
göra att varan känns stel då det krävs minst en viktprocent på 2,5 för att erhålla en tillräckligt 
effektiv behandling [9 s.91]. 
Hartset som syns i figur 3.16, står för N, N’-dimetylol-4,5-dihydroxyletylen urea och är den 
kemiska bas som ingår i de flesta skrynkelfribehandlingarna på marknaden. DMDHEU är 
framtagen av en syntes av formaldehyd, glyoxal (C2H2O2) och urea. Det gäller att modifiera 
DMDHEU med andra sorters molekyler för att få en sådan låg formaldehydhalt som möjligt. 
Till exempel kan den blandas med glykol vilket kan ge en mycket låg halt av fri formaldehyd. 
En av de fördelarna med DMDHEU är dess utmärkta tvätthärdighet[9 s.57,59]. 
 

 

 

3.5.2.2 Stärkelsebaserad soil release 
En annan tidig soil release behandling är stärkelse och det finns flera exempel på stärkelse och 
cellulosabaserade produkter för just denna ytbehandling. Ett exempel är en soil release 
bestående utav en polymer av polyakrylat/polymetakrylat. Även denna polymer binds 
tillsammans med en harts för att uppnå bästa möjliga effekt [1 s.554]. Några andra 
behandlingar är också hydroxietylcellulosa, etylcellulosa och hydroxipropylmetyl cellulosa. 
Polymeren härdas på tyget men nackdelen med flera av dessa ytbehandlingsmedel är att de 
inte har tillräckligt god tvätthärdighet för att bestå under ett plaggs hela livslängd [9 s.92]. 
Tyget får en ganska stel yta, men är mycket bra på att förhindra oljan att återfästa [1 s.554].  

3.5.2.3 Fluorbaserad soil release 
En annan sorts soil release för skrynkelfribehandlade blandmaterial innehåller fluor och kan 
på det sättet öka den hydrofila egenskaperna. En lyckad sådan sammansättning är en hybrid 
fluorkarbon som består av blocksampolymerer [9 s.94]. Varken polymeren, fluorgruppen eller 
polyetylen, har några vidare soil release egenskaper var för sig men tillsammans fungerar de 
utmärkt [1 s.554].  
Egenskapen för denna polymer är att den otroligt nog är hydro- och lipofob i luften och i tvätt 
hydrofil och oljesläppande. Figur 3.17 visar hur i luften de vattenälskande molekylerna 
skyddas av fluorkarbonen då denna bildar en avvisande yta. Den senare figuren 3.18 visar hur 
de hydrofila delarna sväller i vatten och gör det möjligt för varan att tvättas. För att 
ytbehandlingen ska sitta bättre appliceras den tillsammans med tvärbindande ämnen som 

Fig. 3.16 [29] Tvärbindande harts. 
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exempelvis harts. Denna behandling är relativt dyr men fördelen är att det krävs endast en 
mindre mängd kemikalier (0,5 % pad-on) [9 s.94]. Det var 3M som först lanserade denna 
behandling under deras märke Scotchguard och kallade den Dual action[1 s.554].   
 

 

 

 

 

3.5.2.4 Amfifila ämnen 
En metod inom soil release är att använda sig av amfifila ämnen vilka klassas som ytaktiva 
ämnen med både en hydrofil och en hydrofob sida. Amfifila ämnen består av antingen en 
blocksampolymer med både hydrofila och hydrofoba block eller nonjoniska sådana med en 
bra balans mellan hydrofil-lipofil [8 s.216]. Blocksampolymerer är polymerer av två eller 
flera stycken olika monomerer och som sitter ordnade i block av samma monomer [12 s.15]. 
Oavsett vilket innehåll kommer den hydrofoba/lipofila delen att dra sig mot polyesterytan och 
den hydrofila delen kommer att peka utåt. Detta gör ytan mer hydrofil och smuts går lättare att 
tvätta bort med vatten. Det krävs dock höga temperaturer för att få ämnena att tränga igenom 
och binda bra till fibrerna [8 s.216].  

Fig. 3.17 [9 s. 95] I torrt tillstånd är det fluorkarbonerna som är längst ut och 
skapar en yta som är både vatten- och smutsavstötande. 

Fig. 3.18 [9 s. 95] I vått tillstånd har behandling svällt och längst ut skapas då en 
yta som är hydrofil vilket underlättar smutsborttagningen.  
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3.5.2.5 Polymerbaserad soil release 
En annan soil release behandling är polymerer baserade på polyester som reagerat med 
polyetylenglykol och bildat terpolymer. Detta betyder att polymererna innehåller aromaten 
tereftalat, vattenlöslig polyoxyetylen och etylenglykolgrupp. Resultatet är en mycket komplex 
polymer där alla ovannämnda grupper måste ingå för att soil release appreturen ska verka.  
Behandlingen verkar genom att den aromatiska delen och glykolgruppen placerar sig närmast 
polyesterytan medan etylengruppen som är vattenlöslig placerar sig längst ut i polymeren. På 
så sätt binder behandlingen bra till polyestern samtidigt som den gör varan vattenlöslig. 
Denna slags polymer kan även tillsättas i tvättbadet och uppträder som en emulsion eller 
dispersion innan den adsorberas på fiberytan. När vattnet sköljts bort ligger en film av 
polymerer kvar på ytan med dem hydrofila delarna utåt. För en optimal behandling måste 
polymeren tillsättas regelbundet men med fördelen att för varje gång ökar effekten av 
behandlingen [1 s.555]. 

3.5.2.6 Alkalie- och plasmabaserad soil release 
Slutligen finns en behandling av soil release bestående av alkali och plasma där ytan blir 
hydrofil med hjälp av hydroxi- och karboxylgrupper. När dessa tvättas i ett alkaliskt bad 
förvandlas karboxylstrukturen till anjoniska karboxylatgrupper. Dessa avger sedan 
elektroniska pulsar mot den negativt laddade smutsen på ytan [9 s.94]. 

3.5.3 Testmetoder 
För att testa soil release behandlingens effektivitet krävs det att man gör ett test där den utsätts 
för den smuts och den slags tvätt som den är tänkt att tåla. För att göra de hela mer mätbart 
krävs det att man följer en viss standard men däremot är det inte sagt att standarderna är de 
mest effektivaste sättet. Kontrollen av behandlingen sker efter tvätt och det man vanligen 
jämför med är fotografier, reflektionskurvor samt mikroskop [9 s.96]. 
Eftersom soil release behandlingar ofta är kombinerade med smutsavstötande medel 
kontrolleras även detta med hjälp av olika testmetoder. 
De vanligaste testerna av soil release rör hur väl olja avlägsnas, smuts-återfällning och 
fukttransport. Den sista av dem kontrolleras genom att testa absorptionsförmågan av tyget 
[22].  

3.5.3.1 Standarder 
De olika standardorganisationerna har olika omfattning av testmetoder rörande soil release. 
Den internationella standard organisationen, ISO, har endast ett fåtal standarder som kan 
passa för test av soil release. Den teststandard som har flest tester i detta område är den 
amerikanska standarden AATCC (American Association of Textile Chemists and Colorists). I 
listan nedanför visas ett urval av de testmetoder som kan vara aktuella för behandlingar 
rörande soil release och smutsavvisning. 
 
AATCC-standard 

• AATCC 130 
  Soil Release: Oily Stain Release Method 
• AATCC 151 

 Soil Redeposition: Launder-Ometer Method 
• AATCC  143 

Appearance of Apparel and Other Textile End Products After Repeated Home 
Laundering-Technically Equivalent to ISO 15487 
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• AATCC 124- ISO 7768 
Appearance of Fabrics After Repeated Home Laundering-Technically 
Equivalent to ISO 7768 

• AATCC 121 
   Carpet Soiling: Visual Rating Method-Revised 1995 
ISO-standard 

• ISO 20645:2004 
   Textile fabrics -- Determination of antibacterial activity 
   - Agar diffusion plate test 

• ISO 14419:2010  
   Textiles -- Oil repellency -- Hydrocarbon resistance test 

• SS-EN 26330: 1994 Textil- Förfaranden för hushållstvätt och torkning för provning 
av textilier (ISO 6330:1984) 

 
De två metoderna som känns mest relevanta är de två första metoderna, AATCC 130 och 
AATCC 151. AATCC 130 är en testmetod där olja placeras på tyget man vill testa och sedan 
läggs en tyngd på fläcken för att få den att absorbera. Tyget tvättas sedan efter 20 min och 
fläcken jämförs med en fläckreplika som medföljer standarden [2]. 

3.6 Processflöden 
I arbetet med att förbättra produkter och tjänster på ett företag är processledning ett viktigt 
redskap. Genom att bryta ner hela produktionskedjan till sammanhängande aktiviteter skapas 
en förenklad helhetsbild på produktens eller tjänstens väg från leverantör till kund. Figur 3.19 
nedan beskriver processleden utförligare för de två delningsmetoder som utvärderas.   
 
Alkalisk delningsmetod 
 

 
 
Easy split 
 

 
 
 

 
 

Fig. 3.19 Processflöden för alkalisk delningsmetod respektive Easy split. 
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Diagram 3.1 är en approximativ beskrivning av delningsmetodernas förlopp. Värdena är 
hypotetiska och kan för den skull avvika från verkligheten en aning. Enligt diagrammet 
genomgår fibrerna en sköljning innan de båda delningsmetoderna sätts i verket. Den alkaliska 
delningen sker i 90°C under cirka 20 min och sköljs därefter tre eller flera gånger för att 
justera pH-värdet inför dispersionsfärgningen. Färgningen sker sedan i 120°C och i båda 
metoderna avslutas färgningsprocessen med en reduktionstvätt. Easy split sker i samband med 
dispersionsfärgningen och kräver således hälften så många sköljningar som den alkaliska 
delningen. Samtliga sköljningar sker enligt diagrammet i 40-50°C och kan variera i antal 
beroende på behov.  
 
Energiförbrukning 
Enligt Johan Engelmann på Sjuhäradsbygdens Färgeri AB drivs deras jetfärgningsmaskiner 
av totalt fyra elmotorer. En för cirkulationspumpen och tre för haspelmotorerna som driver 
den mekaniska bearbetningen av produkterna i jetmaskinen. Den sammanlagda 
energikonsumtionen är 43,6kWh i maxläge. 
Uppvärmningen av vattnet pådrivs sedan av vattenånga som i sin tur förbrukar ytterligare 
energi. Färgeriets vatten är vid inmatning 40°C och värms upp med hastigheten 1,5–2 °C/min. 
Utan att ta hänsyn till eventuella variationer i uppvärmning beräknas 274 kW förbrukas för att 
värma upp badet till 90°C samt 439 kW för 120°C.  
 
Vattenförbrukning 
Efter färgeriet uppskattningar förbrukas vid varje sköljning, färgning och delning 4700 liter 
vatten oavsett process. Diagram 3.1 åskådliggör att den alkaliska metoden kräver minst sju 
bad medan Easy split enbart behöver tre.  

Diagram 3.1 Visuell bild av temperatur och tid för de tvådelningsmetoderna. 
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Kostnad 
Elpriset har benägenhet att variera. Likväl beräknas priset i enlighet med färgeriet vara 
omkring 42–45 öre/kWh. Vidare uppskattas vattenuppvärmningens energiåtgång samt 
delningsmetodernas kostnader med färgeriets uppgifter och tabell 3.1 som underlag. 
Beräkningsunderlag för tabell 3.1 återfinns i bilaga 1.  
 

 Alkalisk delning Easy split Vinst  
Energiförbrukning 

(kWh) 
232,5 130,8 101, 7 kWh 

Vattenuppvärmning 
(kW) 

713 439 274 kW 

Vattenförbrukning 
(l) 

32 900 14 100 18 800 liter 

Kostnad (SEK) 311  167 144 SEK 

 
Tabell 3.1 Beräkning av kostnad för vatten-och energiförbrukning vid de olika delningmetoderna. 
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4 Laborationsarbete 

4.1 Förstudie 
Under förstudien undersöks huruvida koncentrationen soil release eller temperatur är värt att 
följa upp i huvudstudien samt vilka smutsämnen och tillvägagångssätt som ska ligga till grund 
för huvudstudiens.  

4.1.1 Material 
Studien inleds med att testa mikrofiberdukar som behandlats med olika insatsmängd soil 
release under olika temperaturförhållanden. Avsikten är att undersöka om koncentrationen av 
soil release inverkar på produktens förmåga att släppa smuts. På grund av att beredningen av 
soil release är tidskrävande inom ramen för examensarbetet, förbereds alkaliskt delade 
mikrofiberdukar av Vikan AB medan mikrofiberdukar delade med Easy split bereds på extern 
enhet. Figur 4.1 åskådliggör hur de mikrofiberdukar som behandlats med soil release på 
företaget är bearbetade. Behandlingen varar i 20 min. 
 

 

 
Enligt resultaten påverkade varken koncentrationen soil release eller behandlingstemperatur 
utfallet nämnvärt. Efter 710 varv i Martindale med fem ml smutsämne var de soil release- 
behandlade med en procent i lika mån fläckiga som mikrofiberdukarna med tre procent soil 
release, se bilaga 2.1. För att testa om en ytterligare ökning av soil release skulle leda till en 
mer effektiv fläckreduktionsförmåga kommer i följande studie även dukar behandlade med 
sex procent soil release att testas.  

4.1.2 Härdning 
Gällande nonjoniska soil release medel är ett problem vid foulardering att få en jämn 
spridning av medlet samt att få det att binda till fibrerna. Enligt E. Kissa och Dettre är ett sätt 
att öka antalet bindningar på, att smälta medlet på substratet. De testade att värmefixera 
prover som behandlats med soil release i olika temperaturer från 140°C till 220°C. 
Undersökningen visade att en ökning i temperatur resulterade i att textilens förmåga att 
avlägsna smuts ökade [16 s.330-331]. Efter fixering av soil release behandlade 
mikrofiberdukar i 150°C i fem minuter upptäcktes ingen ökad effekt av soil release medlet, se 
bilaga 2.1. Därmed avstyrdes fixering av mikrofiberdukarna i följande huvudstudie.  

Fig. 4.1 De olika mikrofiberdukarna som testades under förstudien.  
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4.1.3 Smutsämnen 
Eftersom Vikan ämnar sälja sina städprodukter till restaurangbranschen fläckades 
mikrofiberdukarna med både partikelämnen och feta ämnen som är vanliga för den miljön.  

• förbrukad frityrolja 
• ketchup 
• sot 
• blåbärssylt 
• tomatpuré 
• chokladmjölk 
• rödvin 
• smör 
• kaffe 
• soja 

Dessvärre sållades en stor del av ämnena bort på grund av att de inte gav synliga fläckar. 
Därav valdes att i fortsättningen analysera fläckar av följande ämnen; 

• rödvin 
• blåbärssylt 
• smör 

4.1.4 Torkning  
Diverse sätt att ta till vara på provmaterialet efter fläckning har studerats. Företagets 
städkoncept innehåller fullt utrustade städvagnar med särskilda lådor för oanvända 
rengörningsprodukter och tvättpåsar för använda sådana. Produkterna förvaras fuktiga i dessa 
tvättpåsar och kan då tänkas uppehållas i samma tillstånd fram till tvätt. Förstudien visade 
dock att provernas fläckreduktionsförmåga inte påverkades märkbart av att plantorkas eller 
bevaras blöta fram till tvätt. Värdena från detta test går att finna i bilaga 2.2.  

4.1.5 Tvättemperatur 
Mikrofiberdukarna ämnas klara 500 tvättar i 95˚C men det är varken miljövänligt eller 
ekonomiskt att tvätta i allt för höga tvättemperaturer [25]. Under studien tvättas 
provmaterialet i lägre gradtal för att undersöka soil release behandlingen i lägre 
tvättemperaturer samt att det även kan underlätta bedömningen av fläckarna. En liten serie 
med högre gradantal utfördes trots detta för att undersöka till vilken mån tvättemperaturer 
påverkar fläckreduktionen. Denna jämförs sedan med en identisk serie tvättad i den vanliga 
temperaturen på 60˚C. Värdena från det här testet går att hitta i bilaga 2.3.  

4.1.6 Fläckanalys 
Efter att dukarna har fläckats och tvättats görs en analys av hur mycket av fläcken som finns 
kvar. 

4.1.6.1 Scanning 
I en studie av Gururajan, Hequet och Sari-Sarraf förklaras en alternativ bedömningsteknik av 
standarden AATCC 130. I metoden bedöms fläckarna med hjälp av en scanner och ett 
bildbehandlingsprogram vilket är en enkel utrustning att installera i ett laboratorium. För att 
bedömningen ska vara komplett har man i studien skapat en databas med 360 olika fläckar 
som de nya fläckarna ska jämföras mot. Scannern är vid testet satt på relativ låg upplösning 
(75 dots/inch) för att inte texturen på tyget ska påverka scanningen. En faktor som eventuellt 
påverkar resultatet är att ljuset i scannern kan uppträda oregelbundet och för att undvika 
sådana felskällor bör ljuset kontrolleras regelbundet. Provmaterialet scannas och bearbetas i 
en särskild utsedd programvara där ett exempel på resultatet går att skönja i figur 4.2. Första 
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steget är att färgerna reduceras och den normala RGB skalan ersätts med HSI-skala (hue-
saturation-intensity). De nya färgställningarna gör det möjligt att uppskatta fläckens spridning 
på provet. Därnäst används olika ekvationer för att få fram en kalkyl och en bild av fläcken. 
Bilderna jämförs med de prov som finns inlagda i systemet och fläcken får ett värde från en 
skala mellan ett och fem där ett är sämst betyg [3].   

 

 
 

 
Eftersom det saknas tillgång till standardmetoden AATCC 130 och med den en särskild fläck- 
replika för bedömning prövades denna metod under förstudien. Eftersom särskilt utformat 
datorprogram saknas undersöktes möjligheterna att scanna provmaterial fläckade med olja 
och att i Photoshop CS4 redigera bildernas färginställningar. Figur 4.3 beskriver 
tillvägagångssättet med fläckanalys i scanner och figur 4.5 visar ett av resultaten som erhölls. 

 

 
Sammanfattningsvis är det svårt att bedöma materialet på grund av att olika sorters fläckar får 
olika intensitet vilket kan missleda observatören. Det är dessutom svårt att upprepa 
manövreringarna och hitta värden som kan appliceras på alla sorters fläckar. Av dessa 
anledningar valdes denna metod bort i huvudstudien. 
 
 

Fig. 4.2 [7] Figuren visar hur en inskannad fläck går att göra tydlig och lättare att bedöma genom att 
använda ett bildbehandlingsprogram.  

Fig. 4.3 Processflöde för fläckanalys med scanner.  
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4.1.6.2 Ljusskåp  
Fläckanalys utfördes även i ljusskåp under D65 belysning med gråskala (ISO 105-A03:1993) 
men metoden tar lång tid och visuell analys kan ge ett subjektivt resultat då alla bedömare inte 
har samma syn.  

4.2 Huvudstudie 
Studien utförd av Park, Hun Kim, Joo Kim, Jeong och Jaung som tidigare nämnts undersöker 
vilken effekt koncentrationen natronhydroxid och temperaturen har på mikrofibrernas 
delningsgrad. Genom att mäta och värdera mikrofibrernas värden på bland annat 
kvadratmetervikt och dimension, både före och efter delning, kan en insikt fås om hur dessa 
faktorer påverkats av delningen [5]. Huvudstudien i detta arbete undersöker således liknande 
värden för att få fram resultat som kan värdera mikrofiberdukarnas utseende, förmåga att 
rengöra samt produktens livslängd. De parametrar som valts att undersökas är följande. 

4.2.1 Dimensionsändring 
I anslutning till produktionsprocessen utsätts den stickade varan för en stor del arbete och 
påfrestningar vilket leder till att den kommer ut en aning deformerad. Under tvätt utsätts 
sedan varan för en mekanisk bearbetning som bidrar till att varans eventuella inre spänningar 
lättas. Inte förrän då sägs varan har nått sitt avslappningstillstånd [10 s.60]. 
Mikrofiberdukarnas benägenhet till att krympa kan vara en inverkande faktor på de 
egenskaper som produkten förväntas besitta samt produktens livslängd. Dimensionsändringen 
testas enligt standardmetoden SS-EN ISO 3759.  

4.2.2 Kvadratmetervikt 
Med avseende på att mikrofiberduken går igenom en rad kemiska processer såsom färgning, 
delning och soil release- behandling kan det vara av intresse att undersöka eventuella 
skillnader vad beträffar kvadratmetervikten. Detta prov utförs bland annat före och efter tvätt 
för att påvisa materialets viktförändring. Kvadratmetervikten inverkar dels på, produktens 
egenskaper och livslängd men även transport och företagets ekonomi. 

4.2.3 Absorptionsförmåga 
Mikrofiberdukarnas förmåga att absorbera vätskor har en omfattande inverkan på produktens 
städegenskaper. Av denna anledning är det relevant för studien att även undersöka 
provmaterialets vatten- och oljeabsorptionsförmåga. Detta görs med standardtest SS-
ISO14419. 

Fig. 4.4 Ett av de resultat som erhölls i förstudien. Eftersom resultatet inte var särskilt lyckat och svårt 
att utföra beslutades att inte analysen skulle upprepas i huvudstudien.  
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4.2.4 Estetiska egenskaper 
Estetiken är en viktig aspekt i produktens livslängd då en produkt tenderar att anses förbrukad 
när utseendet inte längre lever upp till förväntningarna. Grepp och utseende är därför 
egenskaper som uppmärksammas under hela studien. Dessa egenskaper är dock svårare att 
bedöma objektivt och det finns ingen tillgänglig standard att använda. 

4.2.5 Fläckreduktionsförmåga  
Det är nytt för företaget att behandla mikrofiberdukarna med en soil release och därav finns 
det ett intresse i att undersöka behandlingens inverkan på städprodukterna. Det finns en del 
prövade testmetoder för soil release men dessvärre är det svårt att förlita sig på en enda metod 
eftersom färgmolekyler, fläckens karaktär eller fiberns förmåga att reflektera ljus kan påverka 
resultaten. Den metod som känns mest relevant är standardmetoden AATCC 130 som 
utvärderar soil release-behandlingens fläckreduktionsförmåga. Metoden är emellertid för dyr 
för studiens budget och därför utvecklas en egen testmetod [16 s.320, 333-334] [9 s.95].  

4.2.5.1 Nedsmutsning 
Mikrofiberduken har som specifik ändamål att brukas vid städning. Det innebär att produkten 
kommer att vistas i smutsiga miljöer och utstå en del mekaniskt arbete. För att anpassa 
utvärderingsmetoden efter produktens ändamål på ett så verklighetstroget sätt som möjligt, 
utvecklas en egen testmetod efter studier och diskussioner med företaget.  För att erhålla ett 
uniformt rörelsemönster används en Martindale maskin. De två figurerna 4.6 och 4.7 visar 
testmaskinen och provsätena i närbild.  
Till det undre materialet stansas cirkelformade prover med diametern 14 cm ur 
mikrofiberdukarna. Det övre materialet består av en icke absorberande plastfilm för att inte 
absorbera smutsen under bearbetningen av fläcken. Proverna fuktas enligt företagets 
rekommendationer med kranvatten innan dosering av smutsämne. Doseringen utförs med ett 
teskedsmått på 5ml. 

 

 
Bearbetningen av fläcken sker dels med ett rörelsemönster och dels med en tyngd på 9kPa för 
att testmetoden även ska kunna appliceras på andra städprodukter såsom moppar.  
Tre svårighetsgrader bestäms utifrån den tid som mikrofiberduken antas användas per omgång 
städning.  

• 15 min (710 varv) 
• 10 min (473 varv) 
• 5 min (237 varv) 

Fig. 4.6 [32] Provsäte Fig. 4.7 [33] Martindale 
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4.2.5.2 Smuts 
• Blåbärssylt. Innehållsförteckning: blåbär, socker, vatten, förtjockningsmedel (pektin), 

surhetsreglerande medel (citronsyra), 55 g bär/100g. fett 0,5 g, kolhydrat 45 g, protein 
0,5 g. 

• Rödvin 

4.2.5.3 Tvätt 
Tvättmaskinen som används i test av hållbarhet är av märket Electrolux Wascator FOM 71 
CLS. Denna maskin uppfyller de internationella standarderna för IEC och ISO och är lämplig 
att använda för provtvättning av textilkemikalier och textilkvalitet.  
Tidsintervallet från nedsmutsning till tvättning är 24h +/- 5h. Vikans produkter är alla märkta 
för att klara 90ºC men ofta så tvättas de inte över 85ºC grader. Tvättemperaturen är satt till 
60ºC under hela studien för att förhålla studien så nära verkligheten som möjligt.  
Tvättmedlet som används är detsamma som företaget rekommenderar sina kunder att bruka på 
städprodukterna. Det är ett lågt alkalisk tvättmedel som därför inte skadar mikrofiberns yttre 
delar i lika stor mån som högt alkaliskt tvättmedel [26]. 

4.2.5.4 Evaluation 
Mätning har i tidigare studier utförts med CIELab och Kubelka-Munk ekvationerna. 
Dessvärre har Kubelka- Munk ekvationen visat sig fungera sämre på partikelämnen än på feta 
ämnen. En teori är att partikelämnen är svårare att mäta på grund av att de sjunker djupare ner 
i materialet och kan undvika ljusmätningen [16 s.333-334] [9 s.95].  
 

 

 
CIE (Commission Internationale de L’Éclairage) är en etablerad organisation som 
specialiserat sig inom optik och färglära sedan 1913. De är erkända av ISO (International 
Organization for Standardization) och många internationella företag över hela världen 
använder sig av deras färgsystem. 
Systemet CIELab är ett tredimensionellt färgsystem som baseras på motsatsfärgerna; röd-grön 
och blå-gul. Koordinaterna i CIELab color space är följande: L*, a* och b* där L-axeln 
representerar motsatsparet svart och vit för ljushet. Figur 4.8 ger en visuell bild på det 
tredimensionella systemet. A* och b* reglerar nyansen där a*-axeln representerar röd och 
grön medan b-axeln i sin tur representerar blå och gul. Dock är det vanligare att använda sig 

Fig. 4.8 [28] Tredimensionell färgekvation enligt CIELab. 
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utav den totala färgskillnaden; DE. DE är den verkliga positionsskillnaden i CIELab color 
space och beräknas med följande ekvation: 
 

DE=(Da*2+Db*2+DL*2)1/2 

 

Översatt i nyans, kulörthet och ljushet blir ekvationen istället:  
 

DE=(Dh*2+DC*2+DL*2)1/2 

[8 s.94-96], [20 s.36-37] 

Mätningarna utförs med spektrofotometer och tillhörande dataprogramvara från Datacolor 
CHECK. Mätinstrumentet kan ställas in efter önskad färgekvation såsom CIE, CIELab och 
CMC beroende på vilket man vill mäta; vithet, färgändring, metamerism och mer därtill.  
Till studien valdes att mäta fläckning på två olika sätt. Det första med CIELab och det andra 
en gråskala för mätning av fläckning enligt standardmetod; ISO 105-A04. Båda mätningar 
sker med D65 belysning som motsvarar dagsljus.  

4.2.6 Provmaterial 
Sammanlagt studeras fem urvalsgrupper som representerar båda delningsmetoderna. 
Urvalsgrupperna illustreras i figuren 4.9 nedan. Procenttalet står för andelen soil release 
mikrofiberduken behandlats med. Enligt företagets egna studier ökar absorptionsförmågan 
efter några tvättar, se bilaga 3. Av denna anledning är allt provmaterial som ingår i studien 
tvättade en gång.  
 

 

 
Fig. 4.9 Mikrofiberdukarna som används under huvudstudien 
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4.3 Metoddiskussion 
Eftersom den kvantitativa metoden beror på statistik är det essentiellt att mätvärdena är 
tillförlitliga och korrekta. I vår undersökning hör det till saken att vi utvecklar en egen metod 
för att fläcka mikrofiberdukarna. Man får därav i utvärderingen ta hänsyn till att fläckmetoden 
är under utveckling.  
Proverna har fläckats manuellt med ett traditionellt teskedsmått vilket bidrar till en viss risk 
för precisionsfel. Utöver detta är metoden mekanisk och utförs med samma rotationer och 
belastningar genom hela undersökningen. Några värden avviker från de andra på grund av att 
de övre maskindelarna reagerat med smutssubstanserna. Två av fyra prover har vid några 
fläcktillfällen därmed missfärgats. Vi upptäckte detta några gånger inpå studien och åtgärdade 
problemet genom att beräkna medelvärdet på två värden istället för fyra. Resterande prover 
utfördes utan motgångar.  
På grund av att fläckar har olika sammansättning och kan uppstå på olika sätt kan det vara 
svårt att bedöma om en utvärderingsmetod är bättre än en annan. Med detta i beaktning valde 
vi att utvärdera fläckarna med två tillförlitliga färgsystem som vi anser speglar till största mån 
de viktiga hänseendena av fläckning.  
ISO 105-A04 används främst för att bedöma anfärgning på tyg. Vi valde denna metod för att 
fläckar i många avseenden kan ses som en anfärgning av något ämne på ett annat. Metoden 
kan däremot brista genom att gråskalan baseras på ett endimensionellt färgsystem.  
CIElab är till skillnad från gråskalan ett tredimensionellt färgsystem som mäter den totala 
färgskillnaden, ΔE. Medan gråskalan är bättre anpassad för diverse anfärgningar är CIElab 
istället adapterat efter ögats förmåga att se färg. Genom att bruka dessa två helt skilda 
metoder som kompletterar varandra, värderar vi mätvärdena som lämpliga i ett 
bedömningsunderlag. Utöver fläckmetoden är samtliga prover utvärderade efter 
standardiserade tester som godkänts av ISO.  
Det är väl värt att kommentera att alla fläckade prover är jämförda med ofläckade 
mikrofiberdukar som genomgått samma behandling och därför ska inte skillnader i 
tillsatskemikalier anspela på resultaten. Proverna är strikt jämförda med sin egen urvalsgrupp. 
Däremot mäts ofläckade materialet in som standardprov och eftersom mikrofiberdukarna har 
en texturerad yta som ibland även skiftar i färg är det svårt att veta om standarden som lagts in 
är representativ för vare sig provbiten eller hela urvalsserien. 
I brist på tid hann vi inte tvätta flertalet dukar av A, D och E 200 gånger. Därav baseras 
resultaten för de mikrofiberdukar som genomgått 200 tvättar på enbart en duk vardera. Detta 
kan ses som en brist i statistiken eftersom antalet mikrofiberdukar inte är tillräckligt högt för 
att ses som ett representativt värde. Det är dock fortfarande ett indikationsvärde för vidare 
diskussion.    
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5 Resultat  
I följande resultatredovisning förekommer mikrofiberdukar med märkningarna A, D, D’, E 
och E’. Bokstäverna motsvarar de som tidigare nämnda delningsmetoderna och 
behandlingarna: 
A= Alkaliskt delad samt dispersionsfärgad 
D= Easy split delad, dispersionsfärgad samt behandlad med 3 % soil release 
D’= Easy split delad, dispersionsfärgad samt behandlad med 6 % soil release 
E= Alkaliskt delad men ofärgad 
E’= Alkaliskt delad, ofärgad samt 3 % soil release. 
I resultattolkningen kommer dock fokuseringen ligga på att jämföra prov A och D eftersom de 
representerar de olika delningsmetoderna som Vikan använder idag. Det är utifrån dessa som 
slutsatser gällande frågeställningar sedan ska dras i slutdiskussionen. Alla tabeller som ligger 
till grund för diagram och tabeller här nedan går att finna i bilaga 3. 

5.1 Dimensionsändring 
 

1 tvätt riktning % 200 tvättar riktning % 
A varpled - 2,00 A varpled -12,75 
  väftled + 3,00   väftled -10,00 
D varpled - 1,50 D varpled -11,00 
  väftled + 6,00   väftled -0,33 
E varpled -2,86 E varpled -12,5 
  väftled + 2,67   väftled -4,33 

  
Det som syns tydligast i tabell 5.1 är att alla tre sorters mikrofiberdukar har en märkbar 
dimensionsändring. Efter första tvätten har duk A och E krympt något i varpled och ökat med 
motsvarande längd i väftled. Duk D har krympt någon procentenhet i varpled medan ökningen 
i väftled är något större. 
Det som känns relevant att kommentera är att dukarna som tvättats 200 gånger har under 
längre tid påverkats av hög temperatur, tvättbad och den mekaniska bearbetningen av 
tvättmaskinen vilket bidragit till att duken ändrat form. Efter 200 tvättar har alla dukar krympt 
mycket i varpled. D har till skillnad från resterande mikrofiberdukar inte minskat i väftled 
vilket leder till konstateringen att Easy split metoden är något mer dimensionsstabil än den 
alkaliska metoden. 

Tabell 5.1 Resultattabell över dimensionsändring. 
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5.2 Kvadratmetervikt 

 

 
I diagram 5.1 går det att utläsa att i en jämförelse med råvikten på 390g/m2 så har 
mikrofiberduk D inte avtagit lika mycket i kvadratmetervikt som A gjort efter färgning och 
delning. Det tyder på att Easy split metoden inte sliter lika mycket på materialet under 
beredning som den alkaliska delningsmetoden har benägenhet att göra. Mikrofiberduken som 
behandlats med ytterligare tre procent soil release verkar ha avtagit minst av de Easy split 
delade mikrofibrerna. Alltså verkar även andelen soil release anspela på materialförlusten 
efter en tvätt. Av de mikrofiberdukar som genomgått 200 tvättar har den Easy split delade 
mikrofiberduken förändrats minst i kvadratmetervikt. I jämförelse med den alkaliskt delade 
mikrofiberduken A som approximativt ökat med 23 % från den otvättade vikten, har D ökat 
med 14 %. Detta tyder på att Den Easy split delade mikrofiberduken ökar successivt.  
Följaktligen sattes värdena från minskningen i väftled samt kvadratmetervikten efter 200 
tvättar in i ett nytt diagram (diagram 5.2) varvid följande linjära ekvation erhölls.  
 

 

 

Diagram 5.1 Kvadratmetervikt för dukar tvättade en och 200 gånger samt innan tvätt. 

Diagram 5.2 Samband mellan kvadratmetervikt och minskning i väftled. 
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Det som sker vid krympning är att mikrofiberduken sammanpressas till en mer kompakt vara 
vilket i sin tur ökar massan per ytenhet. I samband med att tvättarna ackumuleras, packas 
mikrofiberdukarna samman ytterligare. Detta leder till att kvadratmetervikten tenderar att öka 
istället för att minska.  

5.3 Absorptionsförmåga 
 

Otvättad     Tvättad 1 gång   
        

Mikrofiberduk vatten nr. olja  nr.   Mikrofiberduk vatten nr. olja  nr. 
A 2 - 3 1   A 1 1 
D 1 1   D 1 1 
E 5 1   E 1 - 2 1 
     D' 1 1 

        E' 1 1 

 
   
Absorptionsförmågan bedöms efter en skala från ett till sex där ett anses vara mycket god 
absorptionsförmåga. Tabell 5.2 och 5.3 visar resultaten från testerna utförda på otvättade 
dukar samt dukar som tvättats en gång. Eftersom syntetfibrerna är lipofila är 
oljeabsorptionsförmågan oföränderlig för samtliga mikrofiberdukar. Således diskuteras enbart 
mikrofiberdukarnas förmåga att absorbera vatten.  
De alkaliskt delade mikrofiberdukarna har före tvätt sämre absorptionsförmåga än några 
tvättar senare. En teori om vad som kan ligga till grund för detta är att ju mer kompakt 
mikrofiberduken blir till följd av tvätt, desto fler mikrofibrer ryms per ytenhet. En ökning i 
mikrofibrer ger i sin tur upphov till en förhöjd absorptionsförmåga.  
Efter tvätt får samtliga mikrofiberdukar, förutom E, samma goda absorptionsförmåga. 
Däremot skiljer sig mikrofiberduk D som behandlats med Easy split från resterande med att 
visa god absorptionsförmåga redan före tvätt. Med andra ord behöver inte kunden tvätta de 
Easy split delade mikrofiberdukarna för att åstadkomma goda absorptionsegenskaper. 

5.4 Estetiska egenskaper 
En märkbar skillnad i utseendet på dukarna framställda med alkalisk metod respektive Easy 
split är jämnheten i färg. De alkaliskt framställda mikrofiberdukarna har ett flammigt utseende 
som inte dämpas efter upprepade tvättar. Dukarna behandlade i Easy split är jämna till färgen 
och ger ett renare intryck.  
Under estetiska egenskaper infaller även greppet och känslan på materialet. Efter en tvätt 
känns den alkaliskt och den Easy split framställda nästintill likadant. Det finns en liten 
strävare känsla i duk A vilket gör att duk D känns mera len. Efter upprepade tvättar (200) 
känns duk D fortfarande relativt mjuk medan duk A har blivit betydligt stelare. 

5.5 Fläckreduktion 
Denna egenskap testas i syftet att undersöka vad de olika delningsmetoderna har för verkan på 
mikrofibrernas utseende och hållbarhet efter användning.  
Fläckanalysen med spektrofotometern har till nackdel att vara strängare än ögat vilket kan 
göra att en del dukar som ögat uppfattar som nästintill rena ger ett helt annat utslag på 

Tabell 5.2 Absorptionsförmåga otvättat material 
Tabell 5.3 Absorptionsförmåga för 
material tvättat en gång. 
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spektrofotometern. Däremot är det i sådana här sammanhang bättre att vara för sträng än för 
snäll eftersom man då med säkerhet vet att metoden gör verkan. 

5.5.1 CIElab  
I diagram 5.3 och 5.4 redovisas resultaten enligt färgmätning med CIElab. Resultaten baseras 
på den totala färgändringen ∆E (DE) där en låg siffra är att eftersträva. 
 

 

 
I diagram 5.3 ovan är fyra av fem dukar relativt jämbördiga när det kommer till 
fläckreduktionen efter fem minuter i Martindalen maskinen. Efter tio minuter är A, D och D’ 
de mest effektiva och efter femton minuter är D och D’ de klart överlägsna. 
 

 

 
Diagram 5.4 över blåbärssylten skiljer sig till viss del från det föregående. Även här är det en 
fördel för både D och D’ men duk A är inte mycket sämre. Noterbart i detta diagram är att 

Diagram 5.3 Fläckreduktion för prover fläckade med vin under olika verkningstider. 

 

Diagram 5.4 Fläckreduktion för prover fläckade med blåbär under olika verkningstider. 
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dukarna behandlade med extra soil release inte förbättrar fläckreduktionen. Det är även värt 
att nämna att E och E’ är ofärgade (vita) vilket kan bidra till att färgfläckarna blir extra 
synliga på dessa dukar. 

5.5.2 Gråskala 
Diagrammen baserade på denna färgmätning har, i motsats till föregående, ett system där 
höga siffror är att eftersträva. Värdena på gråskalan ligger mellan ett till fem där fem är den 
minsta färgskillnaden. Fördelen med dessa diagram är att de baseras på en större mängd 
mätvärden än det andra systemet. 
 

 

 
Diagram 5.5 över vin visar efter fem minuter en jämn placering av D, D’ och A vilket styrks 
av resultaten efter både tio och femton minuter.  

 
 

 

Diagram 5.5 Fläckreduktion för prover fläckade med vin under olika verkningstider. 

 

Diagram 5.6 Fläckreduktion för prover fläckade med blåbär under olika verkningstider. 
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Även i diagram 5.6 visas en marginell fördel för duk D över duk A samt bra värden för D’. 
Skillnaden mellan D och D’ samt E och E’ är inte lika synlig i denna mätning som i 
föregående.  
Gemensamt för de båda diagrammen är att det finns en distinkt skillnad mellan fem och tio 
minuter respektive femton minuter. Detta kan bero på att duken absorberat så mycket som den 
har kapacitet till. Det vill säga att inget mer smuts kan absorberas in i dukens mellanrum och 
kapillärer och fläcken upplevs mörkare av den smuts som ligger på fiberytan.  
Slutligen kan det konstateras att den Easy split delade duken D har värderats med mycket god 
fläckreduktionsförmåga i majoriteten av mätningarna. Den alkaliskt framställda duken A har 
dock inte hamnat långt ifrån i mätningarna vilket innebär att även den har god 
fläckreduktionsförmåga.  

6 Diskussion 
 
Utseende och hållbarhet 
Som förklaras i inledningen har problemformuleringen till detta arbete baserats dels kring den 
nya delningsmetoden men också på Vikans problem med att deras städprodukter ser orena ut 
även efter tvätt. I förstudien utsattes dukarna för många olika sorters smuts där inga ämnen 
förutom fläckarna från rödvin och blåbärssylt lyckades ge några synliga spår.  
Blåbärssylten är en slags komposit av partikelämnen och feta ämnen vilket gör att den 
adsorberar särskilt bra till fiberytan. Både rödvin och blåbärssylt innehåller dessutom flera 
naturliga färgämnen som klassas som svåra att ta bort. Det är inte helt klart hur de naturliga 
färgämnena binder till fibern men då en del av pigmenten är fettlösliga tror vi att en av 
anledningarna är att de binder till den syntetiska fibern.  
En annan anledning till att färgen tenderar att fästa vid mikrofibrerna kan vara att 
delningsprocessen skapat porer och andra ojämnheter i fibern vilket gör det lättare för 
färgmolekylerna att hitta ställen att fästa vid. Som tidigare nämnts är det dessutom svårare att 
göra rent mikrofibrernas smala kapillärer, eftersom det krävs hög kapillärkraft och små 
tvättmedelsmolekyler, för att tvättlösningen ska kunna forceras upp längst in i kanalerna.  
I resultatet indikeras ett litet övertag av Easy split- metoden när det kommer till 
fläckreduktion. Detta kan bero på att de Easy split delade mikrofibrerna även är behandlade 
med soil release. Att sedan skillnaderna inte blivit så stora kan ha sin grund i att den alkaliska 
delningen i sig främjar smutsavsläppning. Vår teori är att när polyestern påverkas av den 
alkaliska hydrolysen kommer ytan på mikrofibrerna att bli lite ojämn och taggig som kan 
påminna om lotusväxtens papiller. Liksom för lotuseffekten innebär det att kontaktarean 
mellan smuts och mikrofiber minimeras. Adhesionskrafterna mellan mikrofiber och smuts är 
då så pass svaga att smutsen lättare kan avlägsnas.    
En annan parameter som berör mikrofiberns utseende men också hållbarheten är 
dimensionsstabiliteten. En stor dimensionsändring kan direkt påverka mikrodukens livslängd 
då en deformerad duk anses vara av lägre kvalitet på grund av det försämrade utseendet. Den 
initiala dimensionsändringen, det vill säga den som sker efter första tvätten, beror på att inre 
spänningar som uppstått under framställningsprocessen släpper. Dessa förändringar är inte 
särskilt påverkningsbara men däremot kan dimensionsändringen över tid lindras genom olika 
behandlingar. 
Enligt resultatet är duken som framställts med Easy split något mer dimensionsstabil än den 
alkaliskt delade mikrofiberduken. Detta styrker det faktum att Easy split anses vara en god 
alternativ delningsmetod för dukarna i avseende på utseendet. På grund av tidsbrist kunde 
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tyvärr inte de extrabehandlade dukarna D’ och E’ testas i dimensionsstabilitet. En sådan 
studie kanske hade kunnat styrka påståendet ytterligare genom att ge svar på om en högre 
koncentration av soil release skulle ha ännu mera verkan på dimensionsstabiliteten.  
En annan fördel som Easy split har gentemot den alkaliska delningen är att den ger fibern en 
mer enhetlig färg. Som beskrivits i resultatet har de alkaliskt delade mikrofiberdukarna en 
benägenhet att se flammiga ut. På grund av att runda och blanka fibrer reflekterar ljuset i en 
högre grad än ojämna fibrer har vi en teori om att Easy split ger en mer fullständig delning 
vilket resulterar i att ljusreflektionerna bryts oftare och därmed förklarar det mer matta 
utseendet.  
En annan idé till varför färgen beter sig annorlunda i de olika dukarna kan vara att färgningen 
av de alkaliskt delade dukarna sker senare i beredningsprocessen jämfört med dukarna delade 
med Easy split som färgas i samma process som delningen sker. Mikrofibrer kräver mer färg 
än vanliga fibrer av samma material främst på grund av en större mantelarea och eftersom 
färgningen sker efter delningen skulle det kunna krävas mer färgpigment för att få färgen lika 
jämn. 
När det kommer till utvärderingen av känslan och utseendet på de olika dukarna har resultatet 
en benägenhet att bli relativt subjektivt då det inte finns någon standardmetod att gå efter. I 
stället gäller det att använda sig av adjektiv som inte går att misstolkas och som kan ge läsaren 
en inblick om hur materialet ter sig.  
 
Funktion 
Ur funktionssynpunkt är särskilt två parametrar starkt kopplade till produktens effektivitet; 
absorptionsförmågan och kvadratmetervikten. Absorptionsförmågan är väsentlig för 
produktens förmåga att ta upp vätskor och partiklar. Den andra parametern är möjligtvis 
mindre självklar men har visat sig påverka adsorptionen och inte minst greppet. Ju fler 
mikrofibrer det finns per ytenhet, desto bättre har absorptionen visat sig bli. En jämn och 
relativt hög kvadratmetervikt är därav att eftersträva för att höja funktionen och därmed 
kvaliteten på duken.  
Kvadratmetervikten byggs på gradvis i takt med ökande antal tvättar. Båda 
delningsmetoderna får kvadratmetervikten att minska under framställningsprocessen men 
sedan tenderar mikrofiberdukarna att öka i kvadratmetervikt för varje tvätt och enligt vår teori 
ända fram tills att mikrofibrerna inte kan sammanpressas mer. Absorptionsförmågan förblir i 
så fall god under hela produktens livslängd. Detta är ett viktigt argument för en hållbar 
produktutveckling då produkten inte blir sämre med tiden utan faktiskt bättre.  
Det är även noterbart att till skillnad från de alkaliskt delade dukarna, vars 
absorptionsförmåga ökar i takt med antalet tvättar, har de Easy split behandlade dukarna visat 
mycket goda absorptionsegenskaper redan i otvättat tillstånd. 
Det finns anledning att anta att Easy split är lik den karboxylsyrabaserade delningsmetoden 
med bensoesyra. Jämfört med den alkaliska metoden, som angriper polyesterns estergrupper, 
delar karboxylsyran mikrofibern utan att varken skada eller skala av fibern. Den senare 
metoden har även visat sig åstadkomma en mer fullständigt delad fiber.  
På samma sätt har vi iakttagit att de Easy split delade mikrofiberdukarnas kvadratmetervikt är 
högre än den för de alkaliskt delade mikrofiberdukarna vilket även betyder att avvikelsen från 
råprovets kvadratmetervikt är mindre. Detta skulle kunna bevisa att mycket lite material har 
försvunnit från fibern under delningsprocessen.   
Nackdelen med Easy split är dock att den fortfarande är relativt ny. Det finns inte tillräckligt 
mycket dokumentation om hur och varför den fungerar. Därmed är det omöjligt att dra några 
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paralleller till tidigare undersökningar men en förhoppning finns att denna studie ska kunna 
vara till hjälp för fortsatt arbete.   
 
Processgång 
Ur processynpunkt spelar den nya delningsmetoden Easy split en viktig roll. Som företag är 
det viktigt att ständigt utveckla och uppdatera processer för att hitta nya sätt att effektivisera 
produktionen samt förbättra produkten. Det är även betydelsefullt att leta efter nya sätt att 
implementera miljövänligare alternativ som kan gynna både företag och investerare samt 
bidra till en hållbar utveckling.    
Easy Split är ett typiskt exempel på hur nya tekniker kan leda till tekniska, ekonomiska men 
även miljövänliga förmåner. I jämförelse med den alkaliska delningen resulterar ett byte till 
den nya delningsmetoden i att processtiden praktiskt taget halveras. Det betyder att det fordrar 
lika lång tid att färga och dela två uppsättningar mikrofiberdukar med Easy split som det tar 
att färga och dela en uppsättning mikrofiberdukar med alkalisk hydrolys. Om energi är en 
produkt av effekt och tid skulle detta med andra ord kunna tolkas som att energiförbrukningen 
halverats eller att effekten dubblerats.  
Genom att delningsmetoden utförs i samband med dispersionsfärgningen sparar man av den 
energi som förbrukas för att värma upp 4700 liter vatten från 40°C till 90°C. Eftersom 
delningen sker i samband med färgningen behövs heller ingen pH-jutering eller extra 
sköljningar på samma sätt som vid en alkalisk delningsmetod vilket betyder att vatten 
ekonomiseras. Tidsförloppet har dessutom, genom att flera processer slopas, minskat och 
betyder således att maskinens drivtid i sin tur reduceras. Alltså beräknas företaget spara totalt 
321 kWh och 18 000 liter vatten för varje delning med Easy split.  
Vi kan följaktligen konstatera att Easy Split leder till en vinst i energi, tid, kostnad och 
vattenförbrukning.   
 
Källkritik 
Vi har använt oss utav böcker, artiklar och ett fåtal internetadresser och broschyrer. Några av 
böckerna är kurslitteratur från kurser tidigare i utbildningen men de flesta hittades under 
litteratursökning på biblioteket och i dess databaser. Majoriteten av böckerna är utgivna under 
2000-talet vilket bidrar till att informationen är relativt uppdaterad. Många av böckerna är 
dessutom utgivna av framstående bokförlag och institutioner inom det vetenskapliga området 
såsom Woodhead och Chalmers tekniska högskola. Dock är en källa i form av ett ännu inte 
avslutat kompendium men används heller inte frekvent.  
Artiklarna är mestadels från vetenskapliga tidskrifter och är relevanta för arbetet då de 
beskriver liknande studier och undersökningar. 
Internetadresserna används inte i stor omfattning i teorin men har varit till hjälp för att få en 
bra bild av företaget Vikan.  
I och med att arbetet bygger på en kvantitativ studie består en stor del av underlaget av 
praktisk arbetet och därav är antalet källor lägre än för en kvalitativ undersökning.  
 
Uppföljning 
Då vi i vår studie koncentrerade oss på att undersöka fläckreduktionsförmågan för riktigt 
svåra och delvis flytande fläckar, skulle det vara intressant att i en följande studie utreda 
städprodukternas förmåga att ta bort partikelämnen. För att lättast få till en bra mängd smuts 
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skulle en fältstudie i representativ miljö vara av intresse. På så sätt kan partiklar så som damm 
lättare samlas upp på ett representativt sätt.  
Som nämndes i avsnittet avgränsningar har vi på grund av tidsbrist fått prioritera bort vissa 
infallsvinklar. Av denna anledning kan det finnas ett intresse i att utveckla studien genom att 
eventuellt undersöka andra städredskap såsom mikrofibermoppar eller att undersöka 
bakteriers förmåga att frodas i fläckar före och efter tvätt. 

7 Slutsatser 
 

• I jämförelse med de alkaliskt delade mikrofiberdukarna vars absorptionsförmåga ökar 
i samband med de första tvättarna, erhåller dukarna delade med den nya metoden goda 
absorptionsegenskaper omgående.   

• Till skillnad från den alkaliska delningsmetoden som krymper avsevärt i både varp- 
och väftled visar den nya metoden prov på fullständig dimensionsstabilitet i väftled 
men dock inte fullt i varpled.  

• Easy split delade mikrofiberdukar har en mer stabil kvadratmetervikt än de 
mikrofiberdukar som är delade med den alkaliska metoden. Därutöver visade även en 
ökning i soil release bidra med en ännu lägre minskning i kvadratmetervikt.  

• Dukarna behandlade med Easy split är jämnare till färgen och ger ett renare intryck än 
de alkaliskt delade vars utseende är flammigt.  

• Med den nya metoden sparar företaget 18 000 liter vatten och 321 kWh vid 
produktion. Andra besparingar i form av tid och pengar tillkommer då tidsprocessen 
nästintill halveras.   

• Det är inte någon ansenlig skillnad mellan de två delningsmetodernas 
fläckreduktionsförmåga. Dock har den Easy split delade mikrofiberduken erhållit 
majoriteten av de bättre mätvärdena.  

• Fläckmetoden passar studien men är tidskrävande. Testet har skett uniformt med 
undantag för precisionsfel vid dosering av smuts. Fläcksubstanserna är representativa 
för den miljö som dukarna är tänkta att användas i.   

• De färgsystem som används i utvärderingssyfte kompletterar varandra mycket väl och 
ger bra indikationer på dukarnas fläckningsgrad. 
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Bilaga 1 

Beräkningar för energiförbrukning: 
320 / 60 = 5,33 h 

180 / 60 = 3 h 
43,6 × 5,33 =232,4 kWh 
43,6 × 3 = 130,8 kWh 

232,5 − 130,8 = 101,7 kWh 
Beräkningar för vattenförbrukning: 

4700 × 3 = 14 100 liter 
4700 × 7 = 32 900 liter 

32 900 − 14 100 = 18 800 liter 
Beräkningar för kostnad: 

439 / (110 / 60) = 239,45 kWh 
274 / (75 / 60) = 219,2 kWh 

239,45 × 0,45 = 107, 7525 SEK 
219,2 × 0,45 = 98,64 SEK 

232,5 × 0,45 = 104,625 SEK 
130,8 × 0,45 = 58,86 SEK 

 
 

Tid (min) 90°C 120°C 
0 40 40 
5 43,33 43,33 

10 46,63 46,63 
15 49,95 49,95 
20 53,265 53,265 
25 56,58 56,58 
30 59,895 59,895 
35 63,21 63,21 
40 66,525 66,525 
45 69,84 69,84 
50 73,155 73,155 
55 76,47 76,47 
60 79,785 79,785 
65 83,1 83,1 
70 86,415 86,415 
75 89,73 89,73 
80 90 93,045 
85 90 96,36 
90 89,73 99,675 
95 86,415 102,99 

100 83,1 106,305 
105 79,785 109,62 
110 76,47 112,935 
115 73,155 116,25 
120 69,84 119,565 
125 66,525 120 
130 63,21 120 
135 59,895 120 
140 56,58 120 
145 53,265 119,565 
150 49,95 116,25 
155 46,635 112,935 
160 43,32 109,62 
165 40,005 106,305 
170   102,99 
175   99,675 
180   96,36 
185   93,045 
190   89,73 
195   86,415 
200   83,1 
205   79,785 
210   76,47 
215   73,155 
220   69,84 
225   66,525 
230   63,21 
235   59,895 
240   56,58 
245   53,265 
250   49,95 
255   46,635 
260   43,32 
265   40,005 
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Bilaga 2- Förstudie 
2.1 

Fläckreduktion      
Förstudie                          Gråskala      
      
Mikrofiberduk fläck värde1 värde2 värde3 betyg 
Alkalisk metod obehandlad kaffe 4,16 3,69 3,98 4 
Alkalisk metod obehandlad kaffe 4,17 3,74 4,07 4 
Alkalisk metod obehandlad kaffe 3,86 3,91 3,35 4 
Alkalisk metod obehandlad kaffe 3,75 3,84 3,70 4 
Alkalisk metod + soil release 3% 90 ˚C  kaffe 2,76 2,82 3,10 3 
Alkalisk metod + soil release 3% 90 ˚C  kaffe 3,52 3,55 3,40 3 
Alkalisk metod + soil release 3% 90 ˚C  kaffe 3,17 4,01 3,65 4 
Alkalisk metod + soil release 3% 90 ˚C  kaffe 2,88 3,09 2,55 3 
Alkalisk metod obehandlad pucko 3,85 3,22 3,92 4 
Alkalisk metod obehandlad frityrolja 4,88 4,53 4,64 5 
Alkalisk metod obehandlad frityrolja 4,09 4,44 4,33 4 
Alkalisk metod obehandlad frityrolja 3,68 4,12 3,35 4 
Alkalisk metod obehandlad sot 3,00 2,17 3,07 3 
Alkalisk metod obehandlad sot 3,55 3,14 3,29 3 
Alkalisk metod obehandlad sot 2,73 2,73 2,45 3 
Alkalisk metod obehandlad sot 3,51 4,04 3,15 4 
      
Ohärdad      
      
Mikrofiberduk fläck värde1 värde2 värde3 betyg 
Alkalisk metod + soil release 1% 40˚C smör 3,50 4,24 4,48 4 
Alkalisk metod + soil release 1% 60˚C smör 4,59 4,52 4,31 4 
Alkalisk metod + soil release 1% 90˚C smör 3,71 3,30 3,12 3 
Alkalisk metod + soil release 3% 40˚C smör 4,29 2,84 4,16 4 
Alkalisk metod + soil release 3% 60˚C smör 4,17 4,31 4,30 4 
Alkalisk metod + soil release 3% 90˚C smör 3,41 3,63 3,80 4 
Easy split smör 3,50 3,16 4,06 4 
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Ohärdad      
      
Mikrofiberduk fläck värde1 värde2 värde3 betyg 
Alkalisk metod obehandlad blåbär 1,68 1,59 1,70 2 
Alkalisk metod obehandlad blåbär 1,68 1,58 1,70 2 
Alkalisk metod obehandlad blåbär 2,05 1,90 1,86 2 
Alkalisk metod obehandlad blåbär 1,79 1,74 1,83 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 40˚C blåbär 1,73 1,84 1,74 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 40˚C blåbär 1,80 1,40 1,43 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 40˚C blåbär 1,38 1,47 1,35 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 40˚C blåbär 1,97 1,70 1,85 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 60˚C blåbär 1,81 1,75 1,71 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 60˚C blåbär 1,35 1,73 1,56 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 60˚C blåbär 1,74 1,72 2,07 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 60˚C blåbär 1,51 1,36 1,32 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 90˚C blåbär 1,57 1,74 1,54 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 90˚C blåbär 1,20 0,93 1,28 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 90˚C blåbär 1,17 1,23 1,34 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 90˚C blåbär 1,46 1,45 1,37 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 40˚C blåbär 1,52 1,55 1,53 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 40˚C blåbär 1,19 1,30 1,06 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 40˚C blåbär 1,70 1,79 2,07 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 40˚C blåbär 1,22 1,23 1,30 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 60˚C blåbär 1,39 1,28 1,32 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 60˚C blåbär 1,68 1,72 1,88 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 60˚C blåbär 1,54 1,76 1,85 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 60˚C blåbär 1,26 1,24 1,40 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 90˚C blåbär 1,71 1,58 1,77 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 90˚C blåbär 1,49 1,31 1,24 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 90˚C blåbär 1,69 1,54 1,62 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 90˚C blåbär 1,69 1,68 1,64 2 
Easy split blåbär 2,13 1,99 2,26 2 
Easy split blåbär 1,95 2,10 2,11 2 
Easy split blåbär 2,08 2,24 2,29 2 
Easy split blåbär 2,16 2,10 2,02 2 
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Ohärdad      
      
Mikrofiberduk fläck värde1  värde2 värde3 betyg 
Alkalisk metod obehandlad vin 1,58 1,09 1,25 1 
Alkalisk metod obehandlad vin 2,29 2,40 2,58 2 
Alkalisk metod obehandlad vin 1,52 1,31 1,83 2 
Alkalisk metod obehandlad vin 2,16 1,99 2,13 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 40˚C vin 1,39 1,59 1,40 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 40˚C vin 2,21 1,89 2,17 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 40˚C vin 1,45 1,62 1,89 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 40˚C vin 1,93 2,03 2,13 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 60˚C vin 1,30 1,27 1,41 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 60˚C vin 2,06 2,01 2,13 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 60˚C vin 2,42 2,19 2,37 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 60˚C vin 1,50 1,40 1,90 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 90˚C vin 1,56 1,68 1,69 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 90˚C vin 2,13 2,51 1,89 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 90˚C vin 1,27 1,18 1,63 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 90˚C vin 2,15 2,21 2,16 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 40˚C vin 1,66 1,87 1,67 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 40˚C vin 1,72 1,75 1,70 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 40˚C vin 0,81 1,10 1,15 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 40˚C vin 0,90 0,91 1,01 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 60˚C vin 0,94 1,27 1,10 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 60˚C vin 1,65 1,80 1,77 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 60˚C vin 0,77 0,95 1,16 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 60˚C vin 2,09 1,55 1,94 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 90˚C vin 1,05 1,21 1,36 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 90˚C vin 2,21 2,03 2,08 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 90˚C vin 1,28 1,36 1,30 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 90˚C vin 2,00 1,84 2,05 2 
Easy split vin 1,21 1,30 1,25 1 
Easy split vin 1,55 1,59 1,74 2 
Easy split vin 2,10 2,18 2,28 2 
Easy split vin 2,38 2,49 2,32 2 
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Härdade      
      
Mikrofiberduk fläck värde1 värde2 värde3 betyg 
Alkalisk metod + soil release 1% 40˚C blåbär 1,94 1,92 1,84 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 40˚C blåbär 1,71 1,77 1,67 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 40˚C blåbär 1,45 1,59 1,52 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 40˚C blåbär 1,44 1,34 1,49 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 60˚C blåbär 1,66 1,52 1,44 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 60˚C blåbär 2,05 1,77 1,75 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 60˚C blåbär 1,62 1,56 1,53 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 60˚C blåbär 1,89 1,86 1,74 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 90˚C blåbär 1,97 1,75 1,80 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 90˚C blåbär 1,52 1,53 1,60 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 90˚C blåbär 2,04 1,79 1,89 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 90˚C blåbär 1,48 1,62 1,60 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 40˚C blåbär 1,82 1,68 2,09 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 40˚C blåbär 1,79 1,75 1,57 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 40˚C blåbär 1,52 1,33 1,40 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 40˚C blåbär 1,71 1,68 1,76 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 60˚C blåbär 1,93 1,88 1,67 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 60˚C blåbär 1,53 1,69 1,45 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 60˚C blåbär 1,53 1,44 1,46 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 60˚C blåbär 1,71 2,05 1,79 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 90˚C blåbär 1,71 1,78 2,02 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 90˚C blåbär 1,49 1,54 1,45 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 90˚C blåbär 1,80 1,92 1,86 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 90˚C blåbär 1,53 1,55 1,45 2 
Easy split blåbär 2,48 2,30 2,47 2 
Easy split blåbär 2,04 2,03 1,92 2 
Easy split blåbär 2,04 1,86 1,91 2 
Easy split blåbär 2,22 2,30 2,55 2 
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Härdade      
      
Mikrofiberduk fläck värde1 värde2 värde3 betyg 
Alkalisk metod + soil release 1% 40˚C vin 2,12 1,92 2,26 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 40˚C vin 1,54 1,27 1,47 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 40˚C vin 1,89 1,81 2,43 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 40˚C vin 1,22 1,20 1,66 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 60˚C vin 1,01 1,11 1,07 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 60˚C vin 1,94 1,85 1,97 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 60˚C vin 0,85 1,03 0,85 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 60˚C vin 1,88 2,08 1,92 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 90˚C vin 1,47 1,37 1,39 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 90˚C vin 1,32 1,05 0,83 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 90˚C vin 2,14 2,47 2,42 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 90˚C vin 2,48 2,29 2,71 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 40˚C vin 0,86 1,09 1,11 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 40˚C vin 2,01 2,16 1,89 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 40˚C vin 1,88 2,08 1,82 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 40˚C vin 1,12 1,26 1,19 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 60˚C vin 1,15 1,02 0,99 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 60˚C vin 1,90 1,99 1,71 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 60˚C vin 1,83 1,90 2,00 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 60˚C vin 0,78 0,90 0,83 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 90˚C vin 1,25 1,60 1,42 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 90˚C vin 2,11 1,93 2,00 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 90˚C vin 2,15 2,58 2,64 2 
Alkalisk metod + soil release 3% 90˚C vin 1,59 1,44 1,31 1 
Easy split vin 1,16 1,36 1,24 1 
Easy split vin 1,49 1,19 1,36 1 
Easy split vin 2,70 2,38 2,60 3 
Easy split vin 2,24 2,14 2,60 2 
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Tvättade 150 ggr      
      
Mikrofiberduk fläck värde1 värde2 värde3 betyg 
Alkalisk metod + soil release 1% 40 ˚C  vin 0,77 0,67 0,67 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 40 ˚C  vin 1,59 1,52 1,6  1 - 2  
Alkalisk metod + soil release 1% 40 ˚C  vin 1,63 1,57 1,46  1 - 2  
Alkalisk metod + soil release 1% 40 ˚C  blåbär 1,31 1,24 1,26 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 40 ˚C  blåbär 1,17 1,08 1,19 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 40 ˚C  blåbär 0,71 0,89 0,75 1 
Easy split vin 1,04 0,94 0,90 1 
Easy split vin 1,47 1,47 1,57  1 - 2  
Easy split vin 1,43 1,48 1,61  1 - 2  
Easy split vin 0,77 0,82 0,89 1 
Easy split blåbär 1,27 1,23 1,41 1 
Easy split blåbär 0,85 0,84 0,89 1 
Easy split blåbär 0,81 0,96 0,94 1 
Easy split blåbär 1,57 1,21 1,17  1 - 2  
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2.2 
Blötlagda efter fläckning fram till 
tvätt      
      
Mikrofiberduk fläck värde1 värde2 värde3 betyg 
Alkalisk metod obehandlad vin 1,20 1,10 1,43 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 40 ˚C  vin 0,57 0,76 0,68 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 60 ˚C  vin 1,00 1,12 1,14 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 90 ˚C  vin 0,71 0,83 1,05 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 40 ˚C  vin 1,03 0,94 1,16 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 60 ˚C  vin 0,84 0,88 0,79 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 90 ˚C  vin 1,10 1,05 1,15 1 
Easy split vin 0,78 1,03 1,29 1 
      
2.3      
Tvättade 90˚C efter fläckning     
      
Mikrofiberduk fläck värde1 värde2 värde3 betyg 
Alkalisk metod + soil release 1% 40 ˚C  vin 0,79 1,05 1,25 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 60 ˚C  vin 1,59 1,41 1,55 2 
Alkalisk metod + soil release 1% 90 ˚C  vin 1,02 1,01 0,96 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 40 ˚C  vin 1,20 1,29 1,29 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 60 ˚C  vin 0,94 0,96 1,11 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 90 ˚C  vin 1,50 1,56 1,36 1 
Easy split vin 0,98 1,25 1,08 1 
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2.4 
Tjocklek, (mm)    
    
Otvättade    
Mikrofiberduk värde 1 värde 2 värde 3 
Alkalisk metod + soil release 1% 40 C 1,80 1,85 1,90 
Alkalisk metod + soil release 1% 40 C 1,85 1,86 1,83 
Alkalisk metod + soil release 1% 40 C 1,85 1,88 1,86 
Alkalisk metod + soil release 1% 40 C 1,85 1,84 1,90 
Alkalisk metod + soil release 1% 40 C 1,70 1,78 1,89 
Alkalisk metod + soil release 1% 60 C 1,85 1,85 1,89 
Alkalisk metod + soil release 1% 60 C 1,85 1,52 1,89 
Alkalisk metod + soil release 1% 60 C 1,88 1,82 1,69 
Alkalisk metod + soil release 1% 60 C 1,88 1,82 1,75 
Alkalisk metod + soil release 1% 60 C 1,88 1,88 1,90 
Alkalisk metod + soil release 1% 90 C  1,70 1,80 1,78 
Alkalisk metod + soil release 1% 90 C  1,72 1,81 1,72 
Alkalisk metod + soil release 1% 90 C  1,68 1,72 1,80 
Alkalisk metod + soil release 1% 90 C  1,70 1,80 1,72 
Alkalisk metod + soil release 1% 90 C  1,59 1,79 1,81 
Easy split  1,83 1,80 1,72 
Easy split  1,70 1,68 1,78 
Easy split  1,79 1,85 1,70 
Easy split  1,83 1,82 1,85 
Easy split  1,81 1,85 1,82 
    
Tvättade 150 ggr    
    
Alkalisk metod + soli release 1% 40 C  2,09 2,10 2,08 
Alkalisk metod + soli release 1% 40 C  2,05 2,10 2,02 
Alkalisk metod + soli release 1% 40 C  2,00 2,03 2,10 
Alkalisk metod + soli release 1% 40 C  2,07 2,10 2,09 
Alkalisk metod + soli release 1% 40 C  2,12 2,12 2,02 
Alkalisk metod + soli release 1% 60 C  2,02 2,05 2,04 
Alkalisk metod + soli release 1% 60 C  1,99 2,00 1,98 
Alkalisk metod + soli release 1% 60 C  2,05 2,02 2,05 
Alkalisk metod + soli release 1% 60 C  1,95 2,05 2,11 
Alkalisk metod + soli release 1% 60 C  2,00 2,12 2,06 
Alkalisk metod + soli release 1% 90 C  2,02 1,95 2,02 
Alkalisk metod + soli release 1% 90 C  1,98 2,02 2,01 
Alkalisk metod + soli release 1% 90 C  1,99 2,12 2,02 
Alkalisk metod + soli release 1% 90 C  2,08 2,03 2,02 
Alkalisk metod + soli release 1% 90 C  2,01 2,02 2,03 
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Easy split  2,04 2,03 2,11 
Easy split  2,02 2,03 2,05 
Easy split  1,95 2,02 2,04 
Easy split  2,02 2,05 2,10 
Easy split  2,09 2,00 2,03 
 
2.5 
Dimensionsändring     
förstudie    
Otvättade längd (cm)     
Alkalisk metod obehandlade värde 1 värde 2 värde 3 
varpled 32,10 32,00 32,40 
varpled 32,20 32,10 32,10 
varpled 32,10 31,30 32,00 
varpled 32,30 31,90 32,00 
väftled 30,40 30,60 30,00 
väftled 30,20 30,80 29,80 
väftled 30,20 30,60 30,20 
väftled 30,00 30,80 30,20 
    
Easy split värde 1 värde 2 värde 3 
varpled 32,70 32,60 33,00 
varpled 32,70 32,50 32,60 
varpled 32,70 32,40 32,80 
varpled 32,80 32,40 32,90 
varpled 32,50 32,50 32,80 
väftled 31,40 31,40 30,40 
väftled 30,70 31,20 31,30 
väftled 31,00 31,00 30,70 
väftled 31,20 31,20 30,50 
väftled 31,40 30,90 30,70 
    
Alkalisk metod+ soil release 1% 40 C värde 1 värde 2 värde 3 
varpled 30,50 30,90 30,90 
varpled 30,80 30,60 30,50 
varpled 30,30 30,40 30,50 
varpled 30,60 30,60 30,50 
varpled 30,60 30,50 30,60 
väftled 30,60 30,60 30,50 
väftled 31,30 31,30 31,10 
väftled 30,90 31,40 31,20 
väftled 30,50 30,90 30,90 
väftled 30,90 31,00 30,60 
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Alkalisk metod + soil release 3% 90˚ C  värde 1 värde 2 värde 3 
varpled 30,40 29,90 30,50 
varpled 29,60 29,80 30,00 
varpled 30,30 30,20 30,40 
varpled 30,60 30,20 30,50 
varpled 30,10 29,90 30,50 
väftled 31,10 31,30 31,20 
väftled 31,50 31,30 31,10 
väftled 31,50 31,20 31,20 
väftled 31,80 31,40 31,40 
väftled 31,10 31,40 31,20 
    
Tvättade 150 ggr    
    
Easy split värde 1 värde 2 värde 3 
varpled 30,00 29,10 29,40 
varpled 29,10 28,80 29,40 
varpled 28,90 28,90 29,30 
varpled 29,70 28,90 29,50 
varpled 29,30 28,60 29,20 
varpled 28,80 28,80 29,20 
varpled 29,20 28,80 29,20 
varpled 29,90 29,00 29,40 
varpled 29,80 28,90 29,40 
varpled 29,80 28,80 29,50 
väftled 30,90 31,10 31,20 
väftled 30,50 30,70 30,70 
väftled 31,00 31,00 30,80 
väftled 30,90 30,70 30,70 
väftled 30,70 30,60 30,70 
väftled 30,60 30,50 30,70 
väftled 30,70 30,70 30,50 
väftled 30,40 30,90 30,60 
väftled 30,90 30,90 30,80 
väftled 30,40 31,00 30,70 
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Alkalisk metod + soil release 1% 40 ˚C värde 1 värde 2 värde 3 
varpled 28,00 27,30 27,70 
varpled 28,10 27,90 27,90 
varpled 27,80 27,90 28,00 
varpled 27,70 27,80 27,70 
varpled 28,00 27,80 28,00 
varpled 27,90 27,90 28,00 
varpled 28,00 27,60 27,70 
varpled 27,90 27,70 28,10 
varpled 28,10 28,00 28,10 
varpled 27,60 27,80 27,60 
väftled 29,00 28,70 29,00 
väftled 29,10 29,10 29,20 
väftled 28,90 29,20 29,00 
väftled 29,30 29,20 29,30 
väftled 29,20 29,20 29,20 
väftled 28,80 29,20 29,20 
väftled 29,10 28,90 29,00 
väftled 29,00 29,30 29,30 
väftled 29,30 29,20 29,50 
väftled 29,10 28,80 29,10 
    
Alkalisk metod+ soil release 3% 90 ˚C  värde 1 värde 2 värde 3 
varpled 28,10 28,00 28,20 
varpled 28,10 27,80 28,10 
varpled 28,30 27,80 28,00 
varpled 28,50 27,80 28,20 
varpled 28,40 27,50 27,90 
varpled 27,70 27,60 27,90 
varpled 28,10 27,70 28,00 
varpled 28,10 27,80 28,00 
varpled 27,80 27,80 27,70 
varpled 27,80 27,70 27,80 
väftled 28,60 28,70 28,60 
väftled 29,00 28,90 28,80 
väftled 29,00 29,10 29,60 
väftled 28,60 28,30 28,90 
väftled 28,60 28,80 29,10 
väftled 28,90 29,00 29,10 
väftled 29,10 29,00 29,40 
väftled 29,00 29,00 29,10 
väftled 29,40 29,20 29,40 
väftled 29,20 29,10 29,40 
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Tvättade 350 ggr    
    
Easy split värde 1 värde 2 värde 3 
varpled 28,80 28,50 29,00 
varpled 28,80 28,50 29,50 
varpled 28,90 28,50 29,00 
varpled 28,80 28,30 29,00 
varpled 29,00 28,40 29,40 
väftled 29,60 30,20 29,80 
väftled 30,20 29,90 30,30 
väftled 30,20 30,20 30,20 
väftled 30,20 30,30 30,20 
väftled 30,40 30,20 30,00 
    
Alkalisk metod + soil release 1% 40 ˚C värde 1 värde 2 värde 3 
varpled 27,90 27,60 27,80 
varpled 27,90 28,00 27,90 
varpled 28,00 27,50 27,60 
varpled 28,00 27,60 27,60 
varpled 28,00 27,60 28,00 
väftled 28,50 28,60 28,90 
väftled 28,60 28,50 28,80 
väftled 28,80 28,60 28,70 
väftled 28,90 28,60 29,10 
väftled 28,60 28,80 28,80 
    
Alkalisk metod+ soil release 3% 90 ˚C  värde 1 värde 2 värde 3 
varpled 27,80 27,40 28,00 
varpled 28,00 27,70 27,90 
varpled 27,90 27,50 27,90 
varpled 27,80 27,80 28,00 
varpled 27,40 27,50 27,80 
väftled 28,80 28,70 28,80 
väftled 28,40 27,80 28,60 
väftled 28,80 28,20 28,40 
väftled 28,40 28,40 28,30 
väftled 28,50 28,50 28,60 
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2.6 
Kvadratmetervikt (g/m2)    
Förstudie    
    

Mikrofiberdukar otvättade 
tvättade  
150 ggr 

tvättade  
350 ggr 

Easy split 368 409 413 
Easy split 363 410 409 
Easy split 365 410 409 
Easy split 364 412 414 
      
Alkalisk metod + 1 % soil release 90 ˚C  371 428 426 
Alkalisk metod + 1 % soil release 90 ˚C  369 431 430 
Alkalisk metod + 1 % soil release 90 ˚C  364 432 423 
Alkalisk metod + 1 % soil release 90 ˚C  374 432 426 

      
Alkalisk metod + 1 % soil release 60 ˚C  374 426 426 
Alkalisk metod + 1 % soil release 60 ˚C  375 427 427 
Alkalisk metod + 1 % soil release 60 ˚C  378 428 431 
Alkalisk metod + 1 % soil release 60 ˚C  385 427 426 

      
Alkalisk metod + 1 % soil release 40 ˚C  371 417 430 
Alkalisk metod + 1 % soil release 40 ˚C  380 421 428 
Alkalisk metod + 1 % soil release 40 ˚C  372 422 429 
Alkalisk metod + 1 % soil release 40 ˚C  367 425 425 

      
Alkalisk metod + 3 % soil release 90 ˚C 371 439 432 
Alkalisk metod + 3 % soil release 90 ˚C 376 436 434 
Alkalisk metod + 3 % soil release 90 ˚C 367 434 432 
Alkalisk metod + 3 % soil release 90 ˚C 374 433 432 

      
Alkalisk metod + 3 % soil release 60 ˚C 367 425 431 
Alkalisk metod + 3 % soil release 60 ˚C 373 426 430 
Alkalisk metod + 3 % soil release 60 ˚C 372 431 425 
Alkalisk metod + 3 % soil release 60 ˚C 368 429 428 

      
Alkalisk metod + 3 % soil release 40 ˚C 383 429 435 
Alkalisk metod + 3 % soil release 40 ˚C 381 428 432 
Alkalisk metod + 3 % soil release 40 ˚C 372 427 440 
Alkalisk metod + 3 % soil release 40 ˚C 374 432 433 
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2.7 
Absorptionsförmåga   
Förstudie    
Otvättade    
     
Mikrofiberduk  vatten nr.  olja nr. 
Alkalisk metod + soil release 1% 40ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 40ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 40ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 40ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 40ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 60ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 60ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 60ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 60ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 60ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 90ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 90ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 90ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 90ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 90ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 40ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 40ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 40ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 40ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 40ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 60ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 60ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 60ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 60ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 60ºC 1 1 
Easy split 1 1 
Easy split 1 1 
Easy split 1 1 
Easy split 1 1 
Easy split 1 1 
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Tvättade 150 ggr    
     
Mikrofiberduk  vatten nr.  olja nr. 
Alkalisk metod + soil release 1% 40ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 40ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 40ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 40ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 40ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 60ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 60ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 60ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 60ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 60ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 90ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 90ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 90ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 90ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 1% 90ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 40ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 40ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 40ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 40ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 40ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 60ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 60ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 60ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 60ºC 1 1 
Alkalisk metod + soil release 3% 60ºC 1 1 
Easy split 1 1 
Easy split 1 1 
Easy split 1 1 
Easy split 1 1 
Easy split 1 1 
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   Tvättad i  60ºC  Tvättad i  90ºC  
Mikrofiberduk fläck  vatten nr. 
obehandlad smör 1   
Alkalisk metod + soil release 1% 40ºC smör 1 >6 
Alkalisk metod + soil release 1% 60ºC smör 2   
Alkalisk metod + soil release 1% 90ºC smör 1   
Alkalisk metod + soil release 3% 40ºC smör 2   
Alkalisk metod + soil release 3% 60ºC smör 1   
Alkalisk metod + soil release 3% 90ºC smör 1   
Easy split smör 2 >6 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
4.1 
Dimensionsändring 
Huvudstudie    
    

  
Procent 
(%)     

1 tvätt värde 1 värde 2 värde 3 
A     
varp -3,50 -1,50 -1,00 
väft 1,50 4,50   
      
D       
varpled -1,50 -1,50 -1,50 
väftled 5,00 8,00 5,00 
      
E       
varpled -2,50 -3,00 -3,00 
väftled 2,50 2,00 3,50 
        
200 tvättar värde 1 värde 2 värde 3 
A       
varp -13 -12,5 x 
väft -10 x x 
        
D       
varpled -11 x x 
väftled -1 0 0 
        
E       
varpled -12 -12 -13,5 
väftled -4,5 -4,5 -4 
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4.2 
Kvadratmetervikt (g/m2)   
Huvudstudie 
     
Mikrofiberdukar otvättade tvättade 1 gång tvättade 200 ggr 

A 345 362 429 
A 347 356 433 
A 353 360 426 
A 351 362 422 
A   354   
        
D 366 373 413 
D 355 360 417 
D 366 367 410 
D 358 365 417 
D   372   
        
E 349 351 420 
E 357 358 415 
E 358 358 424 
E 345 360 419 
E   360   
    

Mikrofiberdukar otvättade tvättade 1 gång  
D' 370 377  
D' 371 371  
D' 368 375  
D' 369 366  
D' 366 372  
       

E' 404 400  
E' 394 382  
E' 407 394  
E' 396 392  
E' 403 396  
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4.3 
Absorptionsförmåga      
Huvudstudie        
Otvättad        
         
Mikrofiberduk vatten nr. tid (sek) olja  nr. tid (sek) 

A 1 7 1 0 
A 4 2 1 0 
A 3 10 1 0 
A 3 10 1 0 
A 1 5 1 0 
D 0 0 1 0 
D 0 0 1 0 
D 0 0 1 0 
D 0 0 1 0 
D 0 0 1 0 
E 5 0 1 0 
E 5 0 1 0 
E 5 4 1 0 
E 5 0 1 0 
E 5 0 1 0 

         
Tvättad 1 gång        
         
Mikrofiberduk vatten nr. tid (sek) olja  nr. tid (sek) 

A 1 3 1 0 
A 1 3 1 0 
A 1 3 1 0 
A 1 3 1 0 
A 1 3 1 0 
D 1 0 1 3 
D 1 0 1 0 
D 1 0 1 0 
D 1 0 1 0 
D 1 0 1 0 
D' 1 0 1 0 
D' 1 0 1 0 
D' 1 0 1 0 
D' 1 0 1 0 
D' 1 0 1 0 
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E 1 7 1 0 
E 1 8 1 0 
E 1 7 1 0 
E 3 8 1 0 
E 3 5 1 0 
E' 1 0 1 0 
E' 1 0 1 0 
E' 1 0 1 0 
E' 1 0 1 0 
E' 1 0 1 0 
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4.4 
Fläckreduktion  CIELAB     
Huvudstudie   * spår av rost från Martindale  
710 varv= 15 min          
Mikrofiberduk fläck DL* Da* Db* DE   
A vin -9,66 -0,88 15,63 18,4   
A vin -5,08 -1,23 10,49 11,72   
A vin -8,92 -0,72 16,82 19,05 * 
A vin -10,19 -0,27 17,77 20,49 * 
A blåbär -3,04 -2,55 9,54 10,33 * 
A blåbär -2,41 -2,63 6,53 7,44   
A blåbär -0,18 -2,46 7,92 8,3 * 
A blåbär -1,72 -2,79 7,21 7,92   
D vin -7,8 -0,37 15,79 17,62 * 
D vin -6,41 -0,55 16,17 17,4 * 
D vin -2,55 -1,06 10,07 10,44   
D vin -3,11 -0,96 8,42 9,03   
D blåbär -2,82 -1,81 7,43 8,15 * 
D blåbär -4,25 -1,25 7 8,34 * 
D blåbär -2,13 -1,94 6,68 7,27   
D blåbär -2,54 -1,01 3,81 4,69   
E vin -26,63 1,35 -2,72 26,8 * 
E vin -24,61 1,38 -2,97 24,83 * 
E vin -14,46 1,66 -0,73 14,57   
E vin -17,2 1,72 -1,09 17,32   
E blåbär -19,43 -2,43 -4,85 20,17 * 
E blåbär -14,87 -2 -4,96 15,8 * 
E blåbär -11,15 -1,66 -3,41 11,78   
E blåbär -11,97 -1,95 -3,42 12,6   
D' vin -4,97 -0,47 9,14 10,41   
D' vin -2,25 -0,68 7,94 8,29   
D' vin -9,4 0,36 15,92 18,49 * 
D' vin -8,79 8,25 16,18 18,37 * 
D' blåbär -3,41 -1,29 7,24 8,09 * 
D' blåbär -2,26 -0,84 5,62 6,11   
D' blåbär -4,47 -1,06 7,89 9,14 * 
D' blåbär -5,31 -0,82 5,97 8,03   
E' vin -29,35 1,46 -1,08 29,41 * 
E' vin -29,37 1,38 -1,35 29,43 * 
E' vin -18,28 2 1,49 18,45   
E' vin -15,85 1,87 1,37 16,02   
E' blåbär -26,61 -2,47 -4,95 27,18 * 
E' blåbär -27,01 -2,35 -4,88 27,55 * 
E' blåbär -15,77 -2,65 -2,17 16,14   
E' blåbär -15,7 -2,73 -2,68 16,16   
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473 varv= 10min          
             
Mikrofiberduk fläck DL* Da* Db* DE   
A vin -4,69 -1,5 12,02 12,98 * 
A vin -3,95 -1,27 12,95 13,6 * 
A vin -1,8 -1,62 9,63 9,93   
A vin -3,02 -1,61 8,07 8,77   
A blåbär -1,26 -1,98 6,36 6,78 * 
A blåbär -0,33 -2,56 5,96 6,5 * 
A blåbär -0,08 -2,34 5,99 6,43   
A blåbär 0,26 -2,89 5,54 6,25   
D vin -6,52 -0,66 14,09 15,54 * 
D vin -6,77 -0,66 13,19 14,84 * 
D vin -1,44 -1,21 8,78 8,98   
D vin -4,67 -0,85 9,18 10,34   
D blåbär -2,44 -1,47 5,19 5,93 * 
D blåbär -0,9 -1,9 6,37 6,71 * 
D blåbär -1,26 -0,65 3,37 3,66   
D blåbär -2,19 -1,34 6,1 6,62   
E vin -27,96 1,25 -2,32 28,08 * 
E vin -28,3 1,25 -2,67 28,45 * 
E vin -15,34 1,63 -0,28 15,43   
E vin -14,7 1,57 -0,63 14,79   
E blåbär -14,21 -2,12 -4,44 15,04 * 
E blåbär -15,25 -2,05 -4,76 16,1 * 
E blåbär -11,03 -1,99 -3,64 11,78   
E blåbär -9,21 -1,78 -3,3 9,94   
D' vin -4,46 -0,63 11,4 12,26   
D' vin -4,91 -0,37 11,32 12,34   
D' vin -3,58 -0,34 10,93 11,5   
D' vin -5,3 -0,29 10,35 11,63   
D' blåbär -0,69 -1,03 3,73 3,93   
D' blåbär -3,05 -1,06 5,19 6,11   
D' blåbär -1,54 -1,33 6,22 6,55   
D' blåbär -2,67 -1,06 5,61 6,3   
E' vin -17,88 2,06 1,29 18,05  
E' vin -16,11 2,09 0,79 16,27  
E' vin -15,9 2,17 0,92 16,08  
E' vin -17,96 1,97 0,89 18,1  
E' blåbär -17,03 -3,15 -2,97 17,58  
E' blåbär -15,85 -3,3 -3,91 16,66  
E' blåbär -14,85 -3,04 -3,75 15,61  
E' blåbär -15,09 -3,24 -3,84 15,91  
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237 varv= 5min            
             
Mikrofiberduk fläck DL* Da* Db* DE   
A vin -2,33 -1,55 12,23 12,55 * 
A vin -3,99 -1,05 13,55 14,16 * 
A vin -0,81 -1,76 9,76 9,95   
A vin -4,53 -1,64 7,96 9,3   
A blåbär -1,16 -2,21 5,11 5,69 * 
A blåbär -0,4 -1,93 6,07 6,38 * 
A blåbär -1,26 -2,1 4,81 5,4   
A blåbär 0 -1,93 6,29 6,58   
D vin -4,68 -0,87 11,91 12,83 * 
D vin -4,18 -1,02 10,68 11,51 * 
D vin -1,82 -1,39 10,47 10,71   
D vin -3,04 -0,79 8,57 9,13   
D blåbär -3,24 -1,01 5,01 6,05 * 
D blåbär -1,26 -1,35 5,68 5,97 * 
D blåbär -3,3 -0,65 4,11 5,31   
D blåbär -1,84 -0,85 4,89 5,3   
E vin -23,85 1,16 -2,63 24,03 * 
E vin -22,06 1,09 -1,87 22,16 * 
E vin -10,13 1,22 -0,92 10,25   
E vin -11,42 1,47 -0,22 11,51   
E blåbär -11,43 -1,67 -4,91 12,55 * 
E blåbär -11,89 -1,7 -5,15 13,07 * 
E blåbär -11,38 -1,8 -4,11 12,24   
E blåbär -10,02 -1,78 -4,29 11,05   
D' vin -5,58 -0,12 11,52 12,8   
D' vin -3,12 -0,62 11,11 11,55   
D' vin -1,68 -0,94 9,94 10,11   
D' vin -2,94 -0,5 10,5 10,92   
D' blåbär 0,69 -0,81 4,06 4,19   
D' blåbär -1,85 -1,27 5,51 5,95   
D' blåbär -3,33 -1,13 5,04 6,14   
D' blåbär -1,02 -1,36 6,48 6,7   
E' vin -18,9 1,98 2,93 19,23   
E' vin -15,45 2,11 0,82 15,62   
E' vin -16,18 2,11 1,04 16,35   
E' vin -14,62 2,07 1,07 14,81   
E' blåbär -14,28 -3,14 -4,41 15,27   
E' blåbär -14,18 -2,85 -3,43 14,86   
E' blåbär -12,89 -3 -3,89 13,79   
E' blåbär -13,76 -2,83 -4,07 14,62   
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4.5 
Fläckreduktion  Grå Skala     
Huvudstudie   * spår av rost från Martindale  
710 varv= 15 min      
       
Mikrofiberduk fläck värde1 värde2 värde3 betyg  
A vin 1,88 1,90 1,93 2  
A vin 1,57 2,03 1,90 2  
A vin 1,28 1,29 1,21  1 - 2  * 
A vin 1,10 1,25 1,22 1 * 
D vin 2,03 2,40 2,00 2  
D vin 1,98 1,93 1,99 2  
D vin 1,21 1,38 1,16 1 * 
D vin 1,01 1,30 1,44  1 - 2  * 
D' vin 0,96 1,04 1,18 1 * 
D' vin 0,89 1,35 1,10 1 * 
D' vin 2,11 2,18 2,16 2  
D' vin 2,12 2,13 2,24 2  
E vin 0,87 1,17 0,93 1  
E vin 0,03 0,22 0,00 1 * 
E vin 0,12 -0,10 -0,25 1 * 
E vin 0,55 0,65 0,69 1  
E' vin 0,33 0,20 0,25 1 * 
E' vin 0,67 0,87 0,88 1  
E' vin 1,02 0,95 1,21 1  
E' vin -0,04 0,21 0,14 1 * 
 
Mikrofiberduk fläck värde 1 värde 2 värde 3 betyg  
A blåbär 2,04 2,07 2,09 2 * 
A blåbär 2,25 2,31 2,48  2 - 3  
A blåbär 2,33 2,51 2,27  2 - 3  
A blåbär 2,14 1,93 2,10 2 * 
D blåbär 2,63 2,52 2,32  2 - 3 * 
D blåbär 2,37 2,12 2,54  2 - 3  
D blåbär 2,18 2,55 2,45  2 - 3 * 
D blåbär 2,85 3,06 2,77 3  
D' blåbär 1,96 2,26 2,18 2  
D' blåbär 2,11 2,14 2,17 2 * 
D' blåbär 2,25 2,46 2,72  2 - 3  
D' blåbär 2,03 2,10 2,03 2 * 
E blåbär -0,10 -0,10 0,03 1 * 
E blåbär -0,09 -0,07 -0,07 1 * 
E blåbär 0,87 1,01 0,95 1  
E blåbär 0,80 0,76 0,78 1  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E' blåbär 1,03 1,10 1,00 1  
E' blåbär 0,54 0,59 0,55 1 * 
E' blåbär 0,67 0,75 0,62 1 * 
E' blåbär 1,23 1,24 1,22 1  
       
473 varv= 10 min      
       
Mikrofiberduk fläck värde 1 värde 2 värde 3 betyg  
A vin 2,96 3,08 2,97 3 * 
A vin 3,14 3,28 3,17 3 * 
A vin 4,10 3,81 3,82 4  
A vin 3,50 3,70 3,86 4  
D vin 2,84 3,22 3,18 3 * 
D vin 2,78 2,91 3,01 3 * 
D vin 3,45 3,92 3,52 3 – 4  
D vin 3,34 3,40 3,77 3 – 4  
E vin 1,66 1,59 1,35 1 – 2 * 
E vin 1,24 1,54 1,50 1 – 2 * 
E vin 2,29 2,25 2,10 2  
E vin 2,15 2,08 2,27 2  
D' vin 3,65 3,60 3,78 4  
D' vin 3,15 3,53 3,14  3 - 4   
D' vin 3,37 3,62 3,49  3 - 4   
D' vin 3,08 3,33 3,55  3 - 4   
E' vin 1,89 1,91 1,93 2  
E' vin 2,04 2,05 1,95 2  
E' vin 1,99 2,33 2,55 2  
E' vin 1,98 2,17 2,16 2  
       
Mikrofiber fläck värde 1 värde 2 värde 3 betyg  
A Blåbär 4,01 3,93 3,85 4 * 
A Blåbär 4,00 4,06 3,98 4  
A Blåbär 4,23 4,51 3,90 4 – 5 * 
A Blåbär 4,10 3,84 4,14 4  
D Blåbär 3,89 4,00 4,10 4  
 Blåbär 4,16 4,19 4,01 4 * 
D Blåbär 4,11 4,22 3,97 4 * 
D Blåbär 4,20 4,24 4,27 4  
E Blåbär 2,38 2,55 2,51 2 – 3 * 
E Blåbär 2,56 2,32 2,42 2 – 3 * 
E Blåbär 2,86 3,27 2,92 3  
E Blåbär 2,94 3,01 2,94 3  
D' Blåbär 4,42 4,35 4,61 4 – 5  
D' Blåbär 4,16 4,06 4,21 4  
D' Blåbär 4,14 4,18 4,30 4  

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com/


75 
 

D' Blåbär 4,09 4,23 4,09 4  
E' Blåbär 2,42 2,40 2,48 2 – 3  
E' Blåbär 2,45 2,40 2,56 2 – 3  
E' Blåbär 2,28 2,52 2,36 2 – 3  
E' Blåbär 2,38 2,48 2,45 2 – 3  
       
237 varv= 5min       
       
Mikrofiberduk fläck värde 1 värde 2 värde 3 betyg  
A vin 3,14 3,43 3,23 3 * 
A vin 3,12 3,40 3,33 3 – 4 * 
A vin 3,66 3,56 3,94 3 – 4  
A vin 3,49 3,49 3,42 3 – 4  
D vin 3,30 3,50 3,32 3 – 4 * 
D vin 3,15 3,25 3,42 3 * 
D vin 3,62 3,73 3,55 3 – 4  
D vin 3,69 3,48 3,90 3 – 4  
E vin 1,98 1,91 1,71 2 * 
E vin 1,73 1,74 1,78 2 * 
E vin 2,50 2,68 2,81 2 – 3  
E vin 2,44 3,02 2,49 2 – 3  
D' vin 3,32 3,62 3,39 3 – 4  
D' vin 3,32 3,92 3,56 3 – 4  
D' vin 4,22 3,03 3,37 3 – 4  
D' vin 3,21 3,32 3,29 4 – 4  
E' vin 2,26 2,16 2,60 2 – 3  
E' vin 2,07 2,07 2,18 2  
E' vin 2,06 2,33 2,36 2  
E' vin 1,86 2,41 2,57 2 – 3  
       
       
Mikrofiberduk fläck värde 1 värde 2 värde 3 betyg  
A Blåbär 4,15 4,19 4,08 4 * 
A Blåbär 4,18 4,19 4,33 4  
A Blåbär 4,22 4,19 4,20 4 * 
A Blåbär 4,25 4,19 4,24 4  
D Blåbär 4,23 4,06 4,20 4 * 
D Blåbär 3,87 4,06 4,05 4 * 
D Blåbär 4,24 4,32 4,21 4  
D Blåbär 4,30 4,26 4,25 4  
E Blåbär 2,65 2,73 2,74 2 – 3  
E Blåbär 2,77 2,48 2,54 2 – 3 * 
E Blåbär 2,72 2,98 3,00 3 * 
E Blåbär 2,82 2,78 2,58 2 – 3  
D' Blåbär 4,24 4,15 4,31 4  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D' Blåbär 4,19 4,25 4,27 4  
D' Blåbär 4,03 4,24 4,18 4  
D' Blåbär 4,01 4,15 4,22 4  
E' Blåbär 2,42 2,69 2,54 2 – 3  
E' Blåbär 2,29 2,40 2,53 2 – 3  
E' Blåbär 2,56 2,45 2,49 2 – 3  
E' Blåbär 2,52 2,39 2,59 2 – 3  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