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Abstract 
- Scanning of flame retardants for polyester and polyamide 
 
Flame-retardant chemicals are used today in a lot of different areas. A large area is textiles, 
where upholstery textiles are dominant. There are many different types of flame retardants on 
the market, and the purpose is to slow down or completely prevent a fire. The halogenated 
flame retardant is the most effective but has many links to environmental problems. The 
phosphorous and nitrogen-based is kinder to the environment but often with less efficiency 
than the halogenated. When phosphorous and nitrogen flame retardants are combined, the two 
often get better features. 
 
This report, commissioned by the company FOV Fabrics AB, contains a scan of the flame 
retardant market in Europe, focusing on those products that can be applied to textiles of 
polyester and polyamide. The goal is to find the flame retardant for these materials, which are 
also wash resistant and has a relatively low environmental impact. The products that are 
deemed relevant are then tested against the international fire standard, ISO 6941, which 
means that a test piece, which has been coated/finished with the chemical, is fastened 
vertically on a device and then ignited by a horizontal flame for ten seconds. Thereafter, 
measurements are taken as regards to the amount of time before the test piece burns out and 
the proportion of damaged material. The report also includes information about other tests 
conducted, such as tensile- and tear strength, wash resistance and color change. These 
measurements are made on those products which have shown satisfactory performance in 
regards to the fire tests. 
 
Among the nine products we tested, we found varied results. Some did not meet our 
requirements for fire protection, and some were found to have very poor wash resistance. We 
found, however, a couple of products for polyester and four products for polyamide which 
showed such good results that they are relevant for further testing. Adjustment of 
concentration and application procedures may be adjusted to achieve the requirements of 
FOV's specifications.  

 

 

Keywords: flame retardant, fire testing, polyester, polyamide, ISO 6941, FOV 
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Sammanfattning 
Flamskyddande kemikalier används idag inom en hel del olika områden. Ett stort område är 
textil, där hemtextil är dominerande. Det finns en mängd olika typer av flamskydd på 
marknaden. Alla har till uppgift att sakta ner brandförloppet eller helt förhindra att en brand 
uppstår. De halogenerade flamskydden är de mest effektiva men har många kopplingar till 
miljöproblem. De fosforbaserade och kvävebaserade är snällare mot miljön med mindre 
effektiva än de halogenerade. Ofta kombineras de fosfor- och de kvävebaserade flamskydden 
för att få bättre egenskaper på slutprodukten.  
Denna rapport innehåller, på uppdrag av FOV Fabrics AB, en kartläggning av 
flamskyddsmarknaden i Europa, med fokus på de produkter som kan tillämpas på material av 
polyester och polyamid. Målet är att finna flamskyddsmedel för dessa som dessutom är 
tvättbeständiga samt relativt ofarliga för miljön. De produkter som anses relevanta testas 
sedan gentemot den internationella brandstandarden, ISO 6941, vilket innebär att en provbit 
belagd/impregnerad med kemikalien fästs vertikalt i en anordning. Tygprovet utsätts sedan för 
en horisontell låga i tio sekunder. Därefter görs mätningar på exempelvis den tid det tar tills 
tygprovet slocknat, samt andel skadat material. Rapporten innehåller även information om 
övriga tester som utförts, såsom drag- och rivstyrka, tvättbeständighet och 
färgförändringsmätningar på de produkter som visat tillfredsställande resultat i brandtesterna. 

Av de nio produkter vi testade fann vi varierade resultat. En del uppfyllde inte våra krav med 
avseende på flamskydd, och en del visade sig ha mycket dålig tvättbeständighet. Vi fann dock 
några produkter för båda materialen, två för polyester och fyra för polyamid, som är aktuella 
att göra vidare tester på. Eventuellt kvävs justering av koncentrationer och appliceringsrutiner 
för att möta FOV:s önskemål. 

 

 

Nyckelord: flamskyddsmedel, brandtest, polyester, polyamid, ISO 6941, FOV  
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Förord 
”Att kontakta leverantörer för att skanna av vad för slags flamskyddsmedel det finns på 
marknaden i Europa. Via labbförsök utvärdera vilka som är gångbara för FOV.” 
Så lyder uppdraget vi fick av Jesper Carlsson på det Boråsbaserade företaget FOV Fabrics 
AB. Deras önskan är att utöka sin produktion till att kunna tillhandahålla flamskyddat 
material av polyester och polyamid för konfektionsaktörer i exempelvis byggsektorn. Arbetet 
har varit mycket intressant och förutom breda kunskaper i flamskyddsmedels egenskaper och 
beteende, har vi även fått lära oss om kvalitetstester och hur arbetet i ett tekniskt laboratorium 
fortgår. 

Vi har fått stor hjälp av personalen i FOV:s egna labb, Salme, Heléne och Ermina. Vi vill 
därför ägna dessa tre ett stort tack. Tack även till Stefan Gustafsson för vägledning och inputs, 
samt vår handledare på Textilhögskolan Mats Johansson för tips och kommentarer. Dessutom 
ägnar vi ett stort tack till alla de leverantörer som tagit sig tid att svara på våra förfrågningar 
och funderingar, samt för den kunskap de delgivit oss inom ämnet. 

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare på FOV, Jesper Carlsson, för allt stöd och 
engagemang genom hela resan.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I takt med att säkerhetsaspekter och arbetsvillkor förändras, ställs nya krav på utrustningen på 
arbetsplatserna. I de branscher där arbetskläder används, till exempel byggnadsbranschen, är 
det viktigt att de håller god kvalité och att de har förmågan att skydda användaren. 
Utvecklingen av nya arbetskläder som är mer slitstarka har lett till en ökning av användandet 
av syntetiska fibrer som polyester och polyamid. Bomullen håller på att fasas ut för att 
ersättas med slitstarkare material, och i samband med det, krävs också nya flamskyddsmedel. 
Till skillnad från bomull har exempelvis polyester inte lika många reaktiva grupper där 
kovalenta bindningar kan skapas till flamskyddskemikalien. Fibern är även mycket hydrofob 
vilket leder till svårigheter för kemikaliebad att tränga in ordentligt.1 Ett av kraven för just 
arbetskläder är att de skall gå att tvätta ett flertal gånger utan att effekten av flamskyddet 
försämras. Det finns idag en flamskyddad polyesterfiber som heter Trevira CS, där 
flamskyddet består av monomerer av fosfinsyra som tillsätts polymersmältan, varpå den 
färdiga fibern får ett inbyggt flamskydd som är bestående. Fibern i Trevira CS är ihålig och de 
kemikalier som tillsätts är inte där för att direkt flamskydda fibern utan skall snabba på 
smältningen hos polyestern så att den snabbare smälter bort från antändningskällan. Det här 
fungerar utmärkt på exempelvis gardiner och dylikt då en brand kan förebyggas genom att 
materialet snabbt avviker från flamman och på så vis aldrig antänds. Däremot kan det, vid 
användning i beklädnandstextil, leda till omfattande brännskador hos bäraren av.2 3

De brom- och antimonbaserade flamskydden är på väg att fasas ut på grund av att REACH 
(EU:s kemikalielagstiftning: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals) noggrant kontrollerar alla kemikalier för att registrera dess egenskaper och risker. 
Kvar blir de fosforbaserade som också är en stor grupp inom flamskydd men som inte har 
samma egenskaper som de halogenerade. Ofta krävs en större volym av de fosforbaserade än 
av de bromerade för att komma upp i en godkänd skyddsnivå.

 Ett 
alternativ skulle vara att blanda upp polyestern eller polyamiden med ett naturligt flamskyddat 
material som exempelvis polyaramiderna Kevlar och Nomex. Problemet med dessa är att de 
är mycket svåra att färga och nyanseringen blir då väldigt smal. Dessutom är den här typen av 
fibrer mycket dyrare att köpa in än de mer kommersiella.  

4

 

 FOV har fått förfrågningar 
ifrån sina kunder angående flamskyddande av arbetskläder och ur det skapades det uppdrag 
som det här arbetet bygger på. 
 

                                                 
1 Carr, C.M, Chemistry of the Textiles Industry, Commercial solutions of fire retardancy, 1995, Springer-Verlag 
2 Trevira the fibre company, How Trevira CS works 2011-04-12 
<www.trevira.com/en/textiles-made-from-trevira/home-textiles/flame-retardant-textiles-trevira-cs.html> 
3 Scott, Richard A., Woodhead Publishing, Textiles for protection 2005, Flame retarded and inherently flame 
retardant synthetic fibres. 
4 Ian Leigh, Nanoflam, Möte på FOV 2011-04-13 
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1.2  Syfte 
Syftet med den här rapporten är att tillsammans med företaget FOV Fabrics AB, 
fortsättningsvis endast benämnt FOV, hitta ett eller flera flamskyddsmedel som uppfyller 
FOV:s kunders önskemål. De ska vara applicerbara på de textila materialen polyester och 
polyamid, vara fria från halogen- och antimonföreningar samt uppfylla kraven gällande 
tvättbeständighet.  

För företagsbeskrivning, se bilaga 8.  

1.2.1 Frågeställningar 
• Vad har marknaden att erbjuda inom flamskyddande kemikalier idag? 

• Finns det något tvättbeständigt flamskyddsmedel anpassat för efterbehandling av textil 
bestående av 100 % polyester och 100 % polyamid? 

• Vilken eller vilka appliceringsmetoder är de bästa för de berörda produkterna? 

• Vilka tester bör utföras på den flamskyddade produkten för att kunna utvärdera dess 
egenskaper? 

1.3 Metod 
Litteraturstudie 
En grundlig litteraturstudie genomförs med hjälp av digitala och tryckta publikationer, 
databaser samt tidigare examensarbeten inom ämnet. Dessutom sker informationsinsamling 
med hjälp av de tekniska och säkerhetsinformerande datablad som erhålls i samband med 
inköp av flamskyddsmedel. Relaterad information förmedlas dessutom löpande från 
handledare både på FOV och på Textilhögskolan samt inblandad personal. Litteraturstudien 
genomförs för att få en bra grund att stå på när flamskyddsmedlen ska börja testas och 
utvärderas.  
 
Utförande 
I inledningen av arbetet kontaktas kemikalieleverantörer för information om deras utbud av 
flamskyddsmedel som skulle kunna lämpa sig för ändamålet. För att få reda på mer om 
flamskydden efterfrågas tekniska datablad samt säkerhetsdatablad över kemikalierna. Utifrån 
den informationen orderläggs, i samråd med FOV, de kemikalier som uppfyller kraven 
angående hälsa och miljö. I väntan på leverans från distributörer genomförs studiebesök hos 
ämnesrelaterade företag för att skaffa kunskap inom området. Ett provningsprotokoll sätts upp 
för att enkelt kunna redovisa de testresultat som erhålls. När kemikalierna levereras påbörjas 
provningen som omfattar ett flertal olika tester på obehandlat samt behandlat material. När 
provningen är genomförd analyseras testresultaten och flamskyddsmedlen utvärderas för att 
avgöra vilket eller vilka som är bäst lämpade för den tänkta produktionen. Slutresultatet 
bygger på empirisk data från de tester som utförts. I överenskommelse med FOV, där vi utför 
alla laboratorietester, och deras sekretesspolicy dokumenteras testresultaten i form av foton 
och filmer. 
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1.4  Avgränsningar 
Den första avgränsningen som görs är att anpassa arbetets innehåll till den tidsram som vi 
arbetar mot. I det här fallet ska arbetet innefatta 10 veckors heltidsarbete. 
Då det finns ett stort antal appliceringsmetoder för kemikalier på textil kommer en 
begränsning att ske till de metoder som idag används på företaget. Det här för att göra det 
enkelt och ekonomiskt försvarbart för företaget att implementera ett flamskyddsbehandlande 
steg i den befintliga produktionen. Kemikalier kommer endast att beställas från leverantörer 
inom Europa, då kostnader samt leveranstider annars kan komma att överstiga ramarna för 
projektet. Vid testning används endast standarder utfärdade av International Organization of 
Standardization (ISO). Provning kommer att ske enligt de ISO- standarder som är tillämpbara 
på den typ av slutprodukt testerna gäller, i det här fallet arbetskläder. Förutom brandhärdighet 
testat dragstyrka, rivstyrka, färgförändring samt vatten- och oljeavvisning. Dokumentationen 
av de tester som utförs kan komma att kompletteras med fotografier och/eller filmsekvenser. 
Då fokus ligger på att ta reda på olika flamskyddsmedels egenskaper vid brand kommer 
brandtesterna vara prioriterade. Övriga tester som genomförs kan eventuellt utebli av den 
anledningen. 
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2. Bakgrundsfakta 

2.1 Flamskydd 
Ett flamskydd kan verka på olika sätt beroende på kemisk uppbyggnad. För att ett material 
överhuvudtaget skall börja brinna krävs tre element i form av värme, syre och bränsle. Det är 
viktigt att påpeka att ett fast material inte brinner, det är gaserna som avges från materialet 
som fattar eld. Ett flamskydd är konstruerat så att det minskar eller tar bort ett av de tre 
element så att brand inte kan uppstå.5 Ett flamskydd hindrar en förbränningsprocess antingen 
genom fysiska eller kemiska processer. Brandförloppet kan hindras genom endoterma 
(värmeabsorberande) reaktioner där vatten som kyler  materialet avges och på så vis drar ner 
temperaturen så att förbränningsprocessen stoppas. Brand kan även förhindras genom att ett 
skyddande lager av kol bildas runt materialet som utsätts för eld eller hetta. De brännbara 
gaserna kan dessutom, med en kemisk process, spädas ut och på så vis förhindra att flammor 
uppkommer.6 Andra aspekter som spelar in vid ett brandförlopp i textiler är tjockleken på 
varan, då en tunn vara brinner väsentligt snabbare än en tjockare. Det här förloppet kan mätas 
och kallas för lågutbredningshastighet och bestämmer hur lättantändligt ett material är. Även 
om en textil är flamskyddad så innebär det inte att den inte kan brinna upp. Den primära 
uppgiften ett flamskydd har är att skjuta upp brandförloppet så länge det går så att människor 
kan hinna sätta sig i säkerhet. 
Problemet med att flamskydda textil är att man aldrig kan förutse exakt vad som kommer att 
hända då textilen kommer i kontakt med eld eller hetta. Ett flamskydd kan fungera väldigt bra 
på exempelvis ren bomull eller ren polyester medan ett blandmaterial av samma komponenter 
kan bidra till att brandförloppet går snabbare än utan flamskydd. Det här beror på att det 
syntetiska materialet, som vanligtvis smälter undan från elden, hela tiden är nära värmen från 
den förkolnade cellulosan som då fungerar som en veke på ett ljus. Det här bidrar till ett 
snabbare och ofta aggressivare brandförlopp.7 
 
Det finns en mängd aspekter som spelar in vid ett brandförlopp och beroende på vilka 
material och flamskydd som används tillsammans kan utgången bli väldigt olika. Det finns ett 
par säkra sätt att bemöta dessa problem. Det ena är att endast flamskydda det material som är 
dominerande i en textil vara. Det andra sättet är att belägga varans baksida med ett halogent 
flamskydd, vanligtvis bromerat. Detta för att halogenerna fungerar på alla textila material. För 
att göra en sådan här baksidebeläggning krävs en stor mängd flamskydd, upp till 37 % av 
tygvikten, vilket gör det till en dyr process. Textil som får den här typen av behandling får 
även stora skillnader i fråga om känsla, slitstyrka samt färg, vilket ofta inte är önskvärt på en 
textil vara.8

                                                 
5 W.D. Schindler and P.J. Hauser, Chemical finishing of textiles, 2004 

 
Produkter som brukar flamskyddas är möbeltyger, gardiner och mattor i offentliga lokaler, 
flygplanstextilier, nattkläder till barn samt andra högriskprodukter. 

6 Marcus Lagerkvist, Textila flamskyddsmedel – Effekter vid antändning och brandbelastning, Examensarbete, 
Luleå tekniska universitet, (2011-02-10)  
<http://epubl.ltu.se/1402-1617/2010/083/LTU-EX-10083-SE.pdf> 
7 Eva Svensson, IFP Research AB, Förbehandling - färgning finishbehandling, 2001 
8 Derek Heywood, Textile finishing, 2003 
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Anledningen till att det bara är vissa textila produkter som flamskyddas är priset. Ett 
flamskyddat ylletyg kan kosta 20-50 % mer att köpa in än ett obehandlat, och att flamskydda 
exempelvis möbeltyger med en baksidebeläggning kan kosta uppemot 20 % av 
materialkostnaderna. Ovanpå det får man ofta också en oönskad förändring i tygets kvalitet 
som även det här är en bidragande effekt till varför så få produkter inom begränsade 
användningsområden flamskyddas.9

2.1.1 Halogenerade flamskydd 

 

En grupp av flamskydd är de halogenerade flamskydden dit bland andra de bromerade hör. 
Den här gruppen verkar i gasfasen av förbränningscykeln. Genom att förändra förhållandena i 
gasfasen så förhindras flammor att uppstå och på så vis stoppas eller bromsas brandförloppet 
in. Förhållandena i gasfasen ändras genom att radikaler med lågt energiinnehåll av exempelvis 
brom, fluor eller klor frigörs och möter radikaler med högt energiinnehåll så som väte och 
olika hydroxylgrupper. På detta sätt tar de ut varandra och förhindrar en förbränning. De mest 
effektiva av de halogenerade flamskydden är de som innehåller brom då ämnet endast 
reagerar under ett smalt temperaturspektra. I och med det är koncentrationen av bromidjoner 
maximal vid den temperatur antändning sker vilket gör att bromen får en god inverkan på 
brandförloppet. Klor reagerar i ett brett temperaturspektra och har därför liten koncentration 
vid flampunkten. Detsamma gäller för fluor och på grund av det är de två ämnena mindre 
vanliga i kommersiella flamskydd. Tillsats av antimon i halogenerade flamskydd förstärker 
verkan genom att agera som katalysator vid frigörandet av aktiva substanser.10

Antimon är en halvmetall som förekommer både i metallisk och i amorf form och de tillsätts 
oftast till det bromerade flamskydden i form av antimonoxid (Sb2O3). Antimonen reagerar 
med exempelvis brom i ett halogenerat flamskydd och bildar föreningarna 
antimonhalogenider och antimonoxyhalogenider, vilka bidrar till att reducera de brännbara 
gaserna och på så vis släcka flamman. Antimonet bidrar även delvis till att flamskyddet blir 
tvättbeständigt.

 

11 12 13 14

Miljöproblem knutna till de halogenerade flamskydden är framför allt att många av dem, 
särskilt de bromerade, är svårnedbrytbara och ansamlas i miljön samt i våra och andra 
organismers kroppar. Det har visat sig att vissa av dem är cancerframkallande och kan orsaka 
allergier och fosterskador. Man har funnit bromerade flamskydd i modersmjölk och i djur så 
långt bort som nordpolen där de bromerade flamskydden aldrig har befunnit sig. De sprids via 
bottenslammet i havet där de i första hand ansamlas. Små organismer och bottenlevande djur 
får i sig kemikalierna varpå de sprids vidare upp i näringskedjan och hamnar till slut i 

 

                                                 
9 Chemistry of the textiles industry, E-bok (Knovel), fire-retardant textiles 
10 European flame retardants association, How do they work? (2011-02-12) 
<www.cefic-efra.com/Content/Default.asp?PageID=130> 
11 Eva Svensson, IFP Research AB, Förbehandling - färgning finishbehandling, 2001 
12 John Sternbeck, Anna Palm, Lennart Kaj, Antimon i Sverige – Användning, spridning och miljöpåverkan, 
2002, IVL Svenska miljöinstitutet AB Rapport, (2011-03-07) 
13 Derek Heywood, Textile finishing, 2003 
14 Nationalencyklopedin, Sökord: Antimon, (2011-03-09)  
<www.ne.se> 
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nordpolens isbjörnar. En del av de bromerade flamskydden är idag förbjudna och fler håller 
på att fasas ut när REACH utvärderar dess risker och egenskaper. 15 16

2.1.2 Kvävebaserade flamskydd 

 

Flamskydd innehållande kväve hindrar brandförloppet på flera olika sätt. En anledning till 
varför ett material skyddat med kvävebaserat flamskydd inte brinner så lätt är att starka 
bindningar mellan flamskyddet och det textila materialet bildas. De kräver höga temperaturer 
för att brytas och på så vis släppa ifrån sig brännbara gaser. En annan anledning är att 
flamskyddet släpper ifrån sig kvävgas som i sin tur späder ut de brännbara gaserna och 
bromsar upp brandförloppet. Kvävebaserade flamskydd är ofta otillräckliga på egen hand och 
används därför ofta tillsammans med andra flamskydd, som de fosforbaserade, för att 
förstärka de brandförebyggande effekterna. De vanligaste kvävebaserade flamskydden på 
marknaden idag är de melaminbaserade.17 Melaminet avger inerta (ej brännbara) gaser som 
späder ut de brännbara gaserna och förhindrar flambildning.18

Miljöproblem som är kopplade till den här typen av flamskydd är utsläpp av kväve till mark 
och vattendrag. Det här leder till övergödning vilket inte är önskvärt. Det finns idag möjlighet 
att ta hand om kvävet i moderna vattenreningsverk genom att tillsätta aktivt slam. Slammet 
består av microorganismer som lever av att äta kväveföreningar och de gör om dessa 
föreningar till kvävgas. Kvävgas finns naturligt i luften vi andas (ca 78 %) och orsakar 
därmed inga vidare problem för miljön.

 

19

2.1.3 Fosforbaserade flamskydd 

 

De här flamskydden förhindrar att bränsle tillförs syret och värmen. När fosforn värms upp 
släpper den ifrån sig fosforsyra som gör så att materialet som håller på att fatta eld bildar ett 
förkolnat skikt runt sig. Det här skiktet förhindrar att brännbara gaser tar sig ut ifrån 
materialet och börjar brinna. För att göra detta skikt ännu tjockare och mer effektivt tillsätts 
ibland kvävebaserade flamskydd. Vid skiktbildandet sätts en hydrolysprocess igång där vatten 
bildas som i sin tur hjälper till att kyla ner förbränningsprocessen som därigenom avtar. En 
annan effekt som bromsar upp förbränningen är de fosforradikaler som frigörs när 
flamskyddet hettas upp. De här radikalerna fångar upp och neutraliserar de fria radikaler som 
finns i den brännbara gasen och förhindrar därigenom att flammor uppstår.20

Möjliga miljöproblem med forsfor är övergödning av mark och vattendrag vid utsläpp i 
miljön. Fosforen kan renas bort i moderna vattenreningsverk med hjälp av aluminiumsalt, den 

 

                                                 
15 Bert-Ove Lund, Kemikalieinspektionen, Flamskyddsmedel, uppdaterad 2010-04-22, 
<www.kemi.se/templates/Page____3264.aspx> 
16 Annelie Karlsson, uppdaterad 2010-05-20, Bromerade flamskyddsmedel - ett pyrande miljöhot, Miljöportalen 
<www.miljoportalen.se/vatten/vattenfoeroreningar/bromerade-flamskyddsmedel-ett-pyrande-miljoehot> 
17 European flame retardants association, How do they work? (2011-02-12) 
<www.cefic-efra.com/Content/Default.asp?PageID=130> 
18 Special Chem, Additive centers, Flame retardants, Melamine compounds, (2011-02-08) 
<www.specialchem4polymers.com/tc/melamine-flame-retardants/index.aspx?id=4004> 
19 Rebecca Möller, Miljöinformatör, Borås energi och miljö, Studiebesök, 2011-04-07 
20 Peter Haglund, Fosforbaserade flamskyddsmedel - Behov av screening av halter i svensk miljö? Miljökemi, 
Kemiska institutionen Umeå universitet, (2011-02-09) 
<www.naturvardsverket.se/upload/02_tillstandet_i_miljon/Miljoovervakning/rapporter/miljogift/fosflam.pdf> 
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binds då till saltet och flockar bildas som sedan kan rensas bort via lameller som gör att 
flockarna sjunker till botten och hindras från att följa med vattnet ut i vattendragen.21

2.1.4 Oorganiska flamskydd 

 

Oorganiska flamskydd innehåller metallhydrater. Dessa flamskydd kan användas för sig 
själva eller tillsammans med något av de andra flamskydden. För att flamskyddet skall ha en 
god verkan krävs ofta höga koncentrationer då effekten på den här typen annars är relativt låg. 
Flamskyddet fungerar på tre olika sätt för att förhindra uppkomsten av brand. Det släpper dels 
ifrån sig obrännbara gaser som späder ut de brandfarliga gaserna så att det tar längre tid för en 
flamma att uppstå. Flamskyddet bildar även ett obrännbart lager utanpå materialet så att detta 
inte kan släppa ifrån sig lika mycket brännbar gas. Det absorberar även värme genom 
endotermisk nedbrytning vilket saktar ner brandförloppet.22

2.1.5 Intumescenta flamskydd 

 

Intumescens är ett fenomen som kan användas vid flamskyddande av textilier. En intumescent 
beläggning stryks på textilen som vid värmetillförsel expanderar och bildar ett skikt av mjukt 
kol över materialet. Det här skiktet skyddar sedan textilen mot såväl flammor som värme tills 
det att kolskiktet förtärts av elden. Såväl naturfibrer som syntetfibrer kan bestrykas med den 
här typen av flamskydd. När det gäller de termoplastiska textilerna så hindrar även kolskiktet 
materialet från att smälta. En intumescent beläggning består av fyra komponenter: 
bindemedel, kolbildare, katalysator och gasbildare. Bindemedlet har till uppgift att smälta ut 
över materialets yta och bilda en hinna. Värmen sätter igång en katalysator som sönderfaller 
till en syra som i sin tur förkolnar hinnan av bindemedel. Vid den här processen avges vatten 
som kyler luften runt materialet. De inerta gaserna fångas in och blåser upp det förkolnade 
skalet som blir till ett värmeisolerande skum. Tekniken med intumescenter är relativt ny och 
testas fortfarande för att se dess potential.23

Expanderbar grafit är en typ av intumescent flamskydd som testas på textil idag. Grafiten 
appliceras som en baksidebeläggning på textilen och när den sedan utsätts för värme så 
expanderar grafiten och skapar en barriär som håller värmen ute och fångar upp de brännbara 
gaser som textilen avger. Det här gör att materialet inte fattar eld. Ett av problemen med 
grafitbeläggning är att den “färgar” av sig precis som en blyertspenna. För att förhindra att det 
händer kan någon form av beläggning appliceras utanpå grafiten. Tester som gjorts hittills har 
också visat att beläggningen kanske måste vara relativt tjock för att få tillräcklig effekt och att 
materialet fäller vid tvätt och då får reducerad effekt.

 

24

Det största problemet med de intumescenta flamskydden är att de inte klarar av att utsättas för 
vatten och därför inte går att få tvättbeständiga. De kan användas som baksidebeläggning i 
exempelvis möbler där tvättbarhet inte är ett krav.

 

25

                                                 
21 Rebecca Möller, Miljöinformatör, Borås energi och miljö, Studiebesök, 2011-04-07 

 

22 Special Chem, Additive centers, Flame retardants, Melamine compounds, (2011-02-08) 
<www.specialchem4polymers.com/tc/melamine-flame-retardants/index.aspx?id=4004> 
23 Derek Heywood, Textile finishing, 2003 
24 Jesper Carlsson, research & development engineer, FOV Fabrics AB 
25 Hoorock, Advances in fire retardant materials, Woodhead, 2008 
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2.2 Materialfakta 

2.2.1 Polyester 
Polyesterfibrer är idag de vanligaste syntetfibrerna i textilindustrin och består av 
polymeriserat polyetylentereftalat. För polyester innebär det att diolmolekyler och 
dikarboxylsyramolekyler ingår i en stegvis polymerisation där de reagerar med varandra och 
på så sätt bildar långa molekylkedjor.  Polyesterfibrer står för 30 % av den totala 
textilfibertillverkningen, där endast bomull utvinns i större skala.26

 

                        

 Den är baserad på råolja 
och naturgas, och delas in i två klasser; härdad polyester, som är en omättad variant, och den 
termoplastiska polyestern som då är en mättad förening. Det är också den här som används 
vid textilfiberframställning. 

27 
 
Ursprungligen framställdes polyester för beläggningar, och alkydhartset blev under 1920- 
talet känt som GlyptalÒ som producerades av General Electric Co.28 I början av 1950- talet 
började polyester i fiberform tillverkas kommersiellt av två stora amerikanska företag, 
Imperial Chemical Industries, ICI (TeryleneÒ) och Du Pont (DacronÒ). 
 
För att framställa fibrer ur den polymeriserade smältan finns ett flertal olika metoder. Den 
vanligaste är smältspinning, då spinnlösningen man erhållit genom att värma upp 
polymergranulat i en extruderare, passerar via en pump genom en så kallad spinndysa, en typ 
av munstycke med många små hål i. Dysor finns i flertalet olika modeller och med olika 
många hål, som dessutom kan variera i storlek och form, beroende på vilka egenskaper man 
vill att polyesterfibrerna ska erhålla. Vid kontakt med kyla stelnar fiberfilamenten, men innan 
det sker sträcks fibrerna flera gånger sin ursprungliga längd för att öka polymerkedjornas 
orientering inne i fibern, och på så sätt öka andelen kristallina områden. Det här medför att 
man får en stark fiber, både kemiskt, fysikaliskt och mekaniskt.29 Fibern spinns till garn och 
på grund av höga hastigheter kan man här ta hjälp av smörjoljor för minimerad friktion vid 
upprullning, tvinning och senare vid eventuell varpning.30

                                                 
26 Nationalencyklopedin, sökord: polyesterfiber, (2011-04-15) 

 Smörjoljorna består till 70-95% av 

<www.ne.se/lang/polyesterfiber> 
27 Bild hämtad från: <http://it.wikipedia.org/wiki/File:PET.png> 
28 B.L. Deopura, R. Alagirusamy, M. Joshi and B. Gupta, Polyesters and polyamides, Woodhead 2008 
29 IFP Research , Fiberspinning pdf, (2011-04-14) 
<www.ifp.se/UserFiles/IFP%20Research/www.ifp.../Fiberspinning.PDF> 
30 Woodhead Publishing, Polyesters and polyamides, 2008 
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mineralolja/ paraffin och till 5- 30% av nonjoniska tensider som fettalkoholer och 
fettsyraetoxilater.31

2.2.2 Polyamid 

 

Polyamidfibrer är generellt mycket starka fibrer med elastiska egenskaper. Vanliga 
användningsområden är fallskärmar, strumpbyxor, rep och kläder. 
 
Nylon uppfanns 1934 av Wallace Carothers på det amerikanska företaget DuPont. Produkten 
var en tunn, relativt stark tråd av polyamid som kunde ersätta den dyra och sköra silkestråden. 
Den fick varunamnet Nylon men det blev med tiden det allmängiltiga samlingsnamnet, och 
idag syftar man uteslutande till polyamid vid användning av ordet nylon. 32 
 

                      33

Nylon 6,6 är en variant av nylon som har 12 kolatomer istället för 6. 
Vid tillverkning av nylon är kvalitén på råmaterialet mycket viktig. Exempelvis bör den 
hexametylendiamin man använder vara i kristallin form, med en smältpunkt vid 40°C och en 
kokpunkt mellan 204- 205°C. Adipinsyran ska vara i vit kristallin form med syranummer 368. 
Smältpunkten ska ligga vid 152°C och kokpunkten vid 216°C. För bästa resultat kontrolleras 
även färg, järn och vatteninnehåll. De två komponenterna får sedan reagera i metanol, varpå 
saltet upplöses i en blandning med 60 % vatten. Lösningen hettas sedan upp till 250°C för att 
genom polykondensation erhålla produkten Nylon 6,6. Det här resulterar också i att dess 
smältpunkt ligger mellan 250-265°C, något högre än Nylon 6. Framställning av textilfibrer i 
Nylon 6,6 sker på samma sätt som för polyester, det vill säga genom smältspinning.

 

34

2.3 Testmetoder 

 

Huvuduppgiften är att testa brandegenskaperna på de flamskyddsbehandlade textila proverna. 
Utöver detta krävs även en hel del andra tester för att kunna utvärdera flamskyddet. Det här 
beror på att flamskyddets kemikalier kan förändra det textila materialet så att andra 
egenskaper inte längre uppfyller ställda krav. Det som testas är draghållfasthet, rivhållfasthet, 
tvättäkthet (färgäkthet), vattenäkthet, gnidäkthet, grepp samt olje- och vattenavvisning. I den 

                                                 
31 Swerea IVF, Kartläggning av kemikalieanvändning i kläder 2010-03-17, pdf 
<www.kemi.se/SiteSeeker/Search____3395.aspx?quicksearchquery=kartl%C3%A4ggning+av+kemikalieanv%
C3%A4ndning+i+kl%C3%A4der> 
32 DuPont, The miracles of science- Heritage 2011-04-05 
<www2.dupont.com/Heritage/en_US/1935_dupont/1935_nylon.html/1935_nylon_indepth.html> 
33 Bild hämtad från: <http://lyricsdog.eu/s/polyamide%20structure> 
34 B.L. Deopura, R. Alagirusamy, M. Joshi and B. Gupta, Polyesters and polyamides, Woodhead 2008 
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här rapporten utgår både testet för gnidäkthet och vattenäkthet. För att flamskyddet skall bli 
godkänt måste även dessa parametrar uppfylla kravspecifikationen. 

2.3.1 Dragstyrka 
SS-EN ISO 13934-1:1999 

(Textil-Tygers dragstyrkeegenskaper-Del 1: Bestämning av maximal kraft och töjning vid 
maximal kraft med remsmetoden) 
 
Draghållfasthetstestet utförs på en CRE-maskin (Constant rate of extension). Testet görs för 
att kontrollera styrkan hos en vävd varas konstruktion. Tygprovet fästs i maskinen med hjälp 
av två klämmor eller käkar. De måste vara konstruerade så att tyget inte glider vid påförd 
spänning. När spänningen höjs börjar materialet till slut att töjas för att senare nå sin 
brottgräns. Hastigheten på maskinen avgörs utifrån materialets töjningsförmåga och ligger 
mellan 20-100 mm/min. 
All information från dragprovet lagras i ett dataprogram där en dragprovskurva ritas upp. Här 
visas hur stor kraften var som maximalt och vid brottillfället. För att få ett så tillförlitligt 
resultat som möjligt testas fem bitar ur väftled och fem bitar ur varpled.35

2.3.2 Rivstyrka 

 

SS-EN ISO 13937-2:2000 
(Textil-Tygers rivstyrkeegenskaper - Del 2: Bestämning av rivkraft med byxformade 
provkroppar (enkelrivmetod) 
 
Testet görs för att kontrollera de enskilda trådarnas styrka inom tygkonstruktionen. 
Rivhållfasthetstestet utförs på en CRE-maskin (Constant rate of extension). När maskinen 
startas börjar tygbiten utsättas för en ökande spänning. För att få fram ett pålitligt resultat 
testas fem provbitar från väftled och fem från varpled.36

2.3.3 Färghärdighet 

 

SS-EN ISO 105-C06:2010 

(Textil-Färghärdighetsprovning-Del C06: Färghärdighet mot hushålls- och kommersiell 
tvättning) 
 
Testet utförs för att ta reda på hur mycket ett tyg färgar av sig på sitt eget material och andra 
material och vilka färgförändringar som uppstår. 
Behållarna är av rostfritt stål med dimensionerna 75x125 mm och en volymkapacitet av 550 
ml. Behållaren roterar med 40 varv/min och en termometer kontrollerar hela tiden 
temperaturen i behållaren. I tester med 60°C tvättemperatur används 25-50 stålkulor och 
maskinen går i 30-45 min. Tvättlösningen ska ha ett pH på 10,5 vid en temperatur på 20°C.  

  

                                                 
35 SS-EN ISO 13934-1:1999 
36 SS-EN ISO 13937-2:2000 
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För att reglera pH används natriumkarbonat. Multifiberremsan består av: Bomull, Ull, Silke, 
Viskos, Acetat, Polyamid, Polyester och Akryl.37

Kontrollera färgförändring hos tygprovet med hjälp av en spektrofotometer (SS-EN ISO 105-
A04 och SS-EN ISO 105-A05) 

 
 
Kontrollera anfärgningen av multifiberremsan med hjälp av en gråskala i ljusskåp (SS-EN 
ISO 105-A02 och SS-EN ISO 105-A03) 

2.3.4 Brandhärdighet 
SS-EN ISO 6941:2004 

(Textil-Tyger-Brandegenskaper-Mätning av flamspridningsegenskaper hos vertikala 
provkroppar) 
 
Testet utförs för att utvärdera hur snabbt ett material brinner och hur det brinner. 
Klimatförhållandena i brandtestningsutrymmet ska ligga på en temperatur på 10-30°C och en 
luftfuktighet på 35- 65 %. Luftrörelser får inte överstiga 0,2 m/s då detta kan inverka på 
gaslågan. Testet skall utföras i ett dragskåp för att minska risken att utföraren andas in giftiga 
brandgaser. 
Bomullstrådarna ska vara av dimensionerna 45-50 till exempel och gasen ska vara propan, 
butan eller en blandning av dessa. Det krävs fyra stycken tidtagarur, en för gaslågan och tre 
för var och en av trådarna. För att få tillförlitliga resultat testas sex provbitar ur väftled och 
sex provbitar ur varpled.38

 

 

 

                           
Bild 1: Mall för provbitar till brandtest.           Bild 2: Mätning av skadat material efter brandtest. 
 
 

                                                 
37 SS-EN ISO 105-C06:2010 
38 SS-EN ISO 6941:2004 
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2.3.5 Oljeavvisning 
SS-EN ISO 14419 

Oljeavvisning testas för att se hur resistent ett tyg är mot nedsmutsning. För att testa det här 
används ett standardset med fem olika oljor numrerade från ett till fem. För bästa 
oljeavvisning ska tyget klara av att en droppe av olja nummer fem ligger kvar på tygets yta i 
30 sekunder utan att sugas upp.39

2.3.6 Vattenavvisning 

 

SS-EN 24920 

Med vattenavvisning menas att ett tyg ska klara av ett lättare regnfall där inget påtagligt tryck 
tillkommer så som i veck eller i vattenpölar på tyget. För att testa det här spänns tyget upp på 
en ring som sedan placeras under en tratt. Tratten fylls med 250 milliliter destillerat vatten, 
som sedan får rinna ut genom trattens munstycke ner på tyget. När allt vatten runnit igenom 
slår man ringen två gånger mot en hård kant och läser av resultatet på en skala från 1-5 där 
fem är det bästa. Vid ett har tyget sugit åt sig av vattnet och är genomvått och vid fem har allt 
vatten pärlat av och lämnat ytan torr.40

2.3.7 LOI 

 

I Limiting oxygen index kan man hitta värden för olika textila material. Skalan i indexet är 
numerisk och värdena visar vilken koncentration av syre, i en syre/kväveblandning, som krävs 
för att ett visst material skall börja brinna och hålla sig brinnande. I luften omkring oss finns 
en syrehalt på ca 21 %. Om ett material har ett värde under 21 så brinner det lätt eller mycket 
lätt och är värdet över 21 så är materialet svårantändligt och brinner dåligt eller inte alls. Den 
enda naturfibern som har ett värde över 21 är ull vilket innebär att en textil av ull mest ligger 
och pyr utan att flamma upp.41  Ull har ett värde på 25 och för de allra flesta flamskydd krävs 
att de klarar en procenthalt av 25-26 för att bli godkända.42 Det finns material som inte 
brinner alls ens i 100 % syrehalt. Till de här materialen hör exempelvis glasfiber och 
keramiska fibrer. De textila material som inte brinner med en låga utan endast förkolnar vid 
uppvärmnig, har en viss kemisk uppbyggnad från grunden och behöver inte flamskyddas.43

2.4 Appliceringsmetoder 

 
LOI- värden för de material som skall användas i studien är för polyester 20-21 och för 
polyamid 20- 21,5. Det här är generella värden och behöver nödvändigtvis inte gälla just de 
textila vävar som används i det här arbetet då LOI- värdet har inte kunnat testas. 

2.4.1 Knivrakling 
Det här är en metod för att applicera en beläggning på en textil vara. Metoden används då 
varan endast behöver kemikalier applicerade på en sida. För att tillföra kemikaliepastan 
behövs en typ av kniv. Den så kallade knivrakeln kan se ut på olika sätt beroende av pastatyp, 
                                                 
39 SS-EN ISO 14419 
40 SS-EN 24920 
41 W.D. Schindler and P.J. Hauser, Chemical finishing of textiles, 2004 
42 Eva Svensson, IFP Research AB, Förbehandling - färgning finishbehandling, 2001 
43 Mats Johansson, Universitetsadjunkt, Textilhögskolan Borås, Slutberedningar, Powerpoint, 2011 
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tjocklek och textil vara. Det finns även olika metoder av knivrakling där de vanligaste är 
valsrakling eller luftrakling. Med valsrakling menas att kniven sitter direkt ovanför valsen 
som för varan framåt i maskinen. Den här metoden används om det är noggrant vilken höjd 
beläggningen skall ha. Det går att ställa in ett exakt avstånd mellan vals och kniv och det går 
även att vinkla kniven för ytterligare inställning. Vid luftrakling sitter kniven mellan två 
valsar så att endast tyget tar upp trycket från kniven. Med denna metod går det inte att ställa in 
en exakt tjocklek eftersom kniven går direkt emot tyget. Beläggningen blir mycket tunn och 
metoden används därför oftast till att försegla en vara innan vidare behandling. Det är viktigt 
att tänka på pastans konsistens vid knivrakling då en alltför tunn pasta går igenom tyget vilket 
inte är en önskad effekt. Det är vanligt att syntetvävar beläggs med den här metoden då dessa 
består av filamentgarn som inte har några utstående fiberändar som kan haka upp sig i kniven 
och bilda fula noppor och på så vis förstöra beläggningens estetik och eventuella funktion. 
När varan belagts går textilen in i en spannram där den torkas och kemikalierna fixeras.44

2.4.2 Impregnering 

 

Vid impregnering av en textil vara används en foulard. Varan går ner i ett impregneringsbad 
för att suga upp kemikalierna. Badvolymen hålls på en konstant nivå för att alla delar av 
väven skall få lika lång tid i badet. Varan går därefter in i ett pressverk där överflödigt 
impregneringsbad pressas bort. Här kan valstrycket ställas in för att få olika mängd kemikalier 
på väven. Viktigt är att valstrycket är jämt över hela bredden så att mängden kemikalier är 
samma över hela väven. När överskottet pressats bort går textilen in i en spannram där den 
torkas och kemikalierna fixeras. Kemikalierna hamnar i den här processen på båda sidor om 
textilen samt går in i varan. När det gäller flamskyddsbehandlingar finns det stor risk att 
färgen på väven ändras eller att varan får ett annat grepp.45

                                                 
44 Fung, Walter, Coated and laminated textiles, 2002 Woodhead publishing 

  

45 Weronika Rehnby, Textila beredningsprocesser, 2006 
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3. Genomförande 
För att enkelt kunna utvärdera de flamskyddsmedel som testas, utförs först brandtester på de 
två obehandlade materialen som återfinns i studien, polyester och polyamid. Därefter 
presenteras i det här kapitlet de flamskyddande kemikalierna i enskilda rapporter där även 
resultat och observationer presenteras. 

                                     
Bild 3: Brandtest på obehandlad polyesterväv.                     Bild 4: Brandtest på obehandlad polyamidväv.  

3.1 Aflamman TL 1270 
Teori: 
Aflamman TL 1270 är ett flamskyddsmedel baserat på en oorganisk fosforförening. 
Produkten appliceras som en beläggning och kan, på grund av vita pigment i pastan, påverka 
materialets färgnyans. Aflamman TL 1270 och har god vidhäftningsförmåga till materialet 
samt hög nötningstolerans.  Produkten är en vitfärgad dispersion. 

Säkerhetsinformation: Aflamman TL1270 bedöms ej som märkningspliktig. Om produkten 
börjar brinna kan toxiska förbränningsprodukter frisättas, till exempel kväveoxid (NO). 
Lämplig skyddsutrustning så som handskar, skyddsglasögon samt arbetsskyddsdräkt ska 
användas vid hantering av kemikalien. Vattenrening (biologisk) krävs innan utsläpp i 
avloppsnät. 

En top coating applicerades på utvalda prover för att erhålla högre tvättbeständighet. 
Produktnamnet är Nanoflam BP10 och det är en vattenbaserad syntetisk polymeremulsion 
som blandas med ett vidhäftningsmedel, Performax 10966. 

Säkerhetsinformation Nanoflam BP10: Bedöms inte som märkningspliktig. Vid hantering av 
produkten är det rekommenderat att använda lämpliga skyddskläder, såsom skyddsglasögon, 
andningsmask samt handskar. 

Säkerhetsinformation Performax 10966: Innehåller formaldehyd (1,5 %), som är 
cancerframkallande. Produkten klassas som giftig och vid inandning, hudkontakt och 
förtäring finns risk för allvarliga bestående hälsoskador. Produkten är frätande. Glasögon och 
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handskar och arbetsskyddsdräkt skall användas vid hantering som skall ske i väl ventilerat 
utrymme.46

 

 

Material: 
spannram  
knivrakel  
blender 
10 tygprover (34x37,5 cm) polyamid, förbehandlade med fluorkarbon  
10 tygprover (34x37,5 cm) polyamid, förbehandlade med Ruco-Dry DHN 
 
Genomförande:  
De förbehandlade provbitarna belades med 0,1mm av Aflamman TL 1270, efter att produkten 
erhållit lämplig konsistens med hjälp av en förtjockare (okänd). Därefter härdades materialet i 
2,5 minuter, 130°C. Fem bitar förbehandlade med fluorkarbon och fem bitar förbehandlade 
med Ruco-Dry DHN (vattenavvisande kemikalie) genomgick en tvättcykel (40°C)(se resultat 
nedan). De resterande härdades en gång till i 1 minut (160°C). Av de senare efterbehandlades 
2 provbitar av vardera material med en top coating för att erhålla högre tvättbeständighet. 
Denna beläggning applicerades 0,1 mm tjockt och härdades i 2 minuter (105°C).  

  

                                                 
46 Hänvisning till aktuella datablad, se leverantörslista. 
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Resultat brandtest: 

Material Flamskyddsmedel Tjocklek 
(mm) 

Efterbrinntid 
(s) 

Skadat 
material (cm) 

Kommentar 

Polyamid Aflamman TL 
1270  

Före tvätt       

  Fluorkarbon 0,2 0 4   

    0,2 + Top 
Coat 

- - Testades inte 

    Efter tvätt 
40°C 

      

    0,2 - - Brann upp, stora 
våldsamma flammor 

    0,2 + Top 
Coat 

45 10,8   

 

Material Flamskyddsmedel Tjocklek 
(mm) 

Efterbrinntid 
(s) 

Skadat material 
(cm) 

Kommentar 

Polyamid Aflamman TL 
1270  

Före tvätt       

  Ruco-Dry DHN  0,2 7 6,2   

    0,2 + Top Coat - - Testades 
inte 

    Efter tvätt 
40°C 

      

    0,2 0 3,9   

    0,2 + Top Coat 46 6,8   
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Bild 5: Ruco-Dry DHN  före tvätt.      Bild 6: Ruco-Dry DHN efter tvätt.    Bild 7: Ruco-Dyr DHN + top coating. 

                     
Bild 8: Fluorkarbon.                              Bild 9: Fluorkarbon + top coating.    

För recepturer, se bilaga 1. 

Diskussion:  
När produkten skulle tillblandas krävdes en förtjockare. Den som användes var en som FOV 
använt vid tidigare experiment, dock fanns inga tekniska datablad på produkten, därav nämns 
inga säkerhetsföreskrifter. 

Då flamskyddsmedlet antogs vara tvättbeständigt, tvättades hälften av de belagda provbitarna 
innan  vidare tester utfördes. Dock gick alla de bitarna förlorade, då beläggningen inte fäst vid 
materialet i sådan utsträckning att klara en tvättcykel (40°C). Det resulterade i att endast 
hälften av proverna återstod att gå vidare med. Vi undersökte om en extra härdning i högre 
temperatur skulle ge ett annat resultat, vilket det också gjorde. Beläggningen satt kvar efter 
tvätt, dock kladdig och med varierat resultat i brandtest, vilket nämns ovan. 
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3.2  Aflammit NY 
Teori: 
Aflammit NY1 & NY2 är ett kvävebaserat flamskyddsmedel för polyamid, som marknadsförs 
som tvättbeständigt vid tvätt med låga temperaturer och kemtvätt. Det tillförs materialet 
genom en efterbehandling i foulard, och är användbart på både polyamid 6 och polyamid 6.6. 
Kemikalien går också att kombinera med vatten- och oljeavvisande behandlingar. 

Produkten består av två skilda komponenter som säljs och levereras separerade, detta för att 
undvika att reaktion och/eller kondensation sker under lagringstid. 

Greppet på behandlad vara kan, beroende på koncentration, upplevas stelt. 

Säkerhetsinformation: Aflammit NY1 innehåller det farliga ämnet tiourea, vilket medför att 
produkten har dessa symboler i tillhörande säkerhetsdatablad. Detta innebär att kemikalien är 
hälsofarlig men ej frätande, och att den är miljöfarlig.  

 

Informationen varnar för följande:  
 
Risk för fosterskador 
Skadlig vid förtäring 
Kan vara cancerogent 
Farlig för vattenlevande organismer, samt att den kan orsaka långsiktiga skador i sjöar och 
vattendrag. 

 
Vid hantering av produkten är det rekommenderat att använda lämpliga skyddskläder, 
skyddsglasögon, andningsmask samt handskar. 

Den andra komponenten, Aflammit NY2, innehåller en viss mängd farmaldehyd (<0,15 %), 
vilket också kräver att ovanstående säkerhetsåtgärder ska vidtas.47

Material: 
magnetomrörare med värmeplatta 
glasbehållare 
våg 
foulard 
spannram 
30 tygprover (34x37,5 cm) polyamid 

 

                                                 
47 Hänvisning till aktuella datablad, se leverantörslista. 
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Genomförande: 
De två komponenterna löses upp i en glasbehållare med en mindre mängd vatten (40°C). När 
de två kemikalierna adderats, fylls behållaren upp med vatten till 500 ml. Därefter placeras 
behållaren på en magnetomrörare där omrörning får ske med tillsatt värme, för att uppnå en 
temperatur på 60°C, tills alla partiklar är lösta. Lösningen kyls ner med hjälp av ett vattenbad 
till en temperatur mellan 20°C och 30°C.  

Därefter placeras vätskan i foularden och valsarnas tryck ställs till 25 (skala 0-100). 
Provbitarna får genomgå appretering två gånger, innan de härdas i spannramen i 2 minuter 
(165°C ). För att mäta materialets kemikalieupptagning, vägs provbitarna vid tre tillfällen: 
innan appretering, i vått tillstånd och slutligen efter härdning skett och materialet är helt torrt 
(se tabell i bilaga 3).  Fem olika kemikaliekoncentrationer användes för att kunna utvärdera 
optimal produktmängd med avseende på kravspecifikation.  

Produktbladet rekommenderar en torrupptagning av kemikalien på 4-8%. 

  



25 
 

Resultat brandtest: 

Material Flamskyddsmedel Koncentration 
(g/l) 

Efterbrinntid 
(s) 

Skadat material 
(cm) 

Kommentar 

Polyamid Aflammit NY 
1&2 

Före tvätt       

    50 6 6,3 Smälter och rinner 

    75 3 5 Smälter och rinner 

    100 0 5,5 Smälter och rinner 

    125 0 5,7 Smälter och rinner 

    150 0 6,2 Smälter och rinner 

    Efter tvätt 40°C       

    50 96 7 (6,3) Runt hål 

    75 3 7,2   

    100 4 6,3   

    125 1 6   

    150 1 6,2   

    Efter tvätt 60°C       

    50 154 13 (11)   

    75 190 12 (10)   

    100 4 5,3   

    125 106 9,9 (8,6)   

    150 0 5   

Mätresultat inom parentes är i breddriktningen av tyget. 
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Bild 10:Konc. 50g/l.               Bild 11: Konc. 59g/l.        Bild 12: Konc. 150g/l.          Bild 13: Konc. 150g/l. 

För recepturer, se bilaga 1. 
För resultat av flamskydd i kombination med fluorkarbon, se kap. 3.9. 
För resultat av flamskydd i kombination med vattenavvisning, se kap. 3.10. 
 
Diskussion: 
För att snabbt skapa en överblick av vilka flamskydd som skulle vara intressanta att gå vidare 
med, förbereddes endast ett prov för brandtest av de olika koncentrationerna och 
tvättemperaturerna. Därför är resultaten inte pålitliga då man enligt ISO 6941 ska ha sex 
provbitar för att kunna ta ut ett medelvärde.   
Vi iakttog att det smälta materialet blev mer trögflytande ju högre flamskyddets koncentration 
var. Det skulle kunna orsaka att andelen skadat material blir större vid de högre 
koncentrationerna då det smälta materialet inte rinner bort, utan stannar kvar runt hålet och 
kan i sin tur, med den alstrade värmen, orsaka mer skada. Däremot såg vi inte samma mönster 
på de tvättade provbitarna, utan där var smältan relativt lättrinnande och droppade ner vid alla 
försök. Det kan finnas ett samband men det kan lika gärna vara en tillfällighet, det har vi inte 
hunnit utvärdera på grund av tidsbrist.  

Den stora variationen på resultat gällande de provbitar som tvättats i 60°C kan bero på att 
flamskyddet tvättats bort ojämnt. Det skulle kunna undersökas vidare för att bekräfta våra 
misstankar. 
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3.3 Bemiflame PAH 
Teori: 
Bemiflame PAH är ett tvättbeständigt flamskyddsmedel för polyamid. Det är halogen- och 
antimonfritt och resistent mot kemtvätt. Tvättbeständigheten beror på kemikaliens 
koncentration samt mängd upptagen i varan. Vid en koncentration av 100- 200g/l och 100 % 
upptagning, beräknas flamskyddet bestå 5 tvättar (40°C), medan vid en koncentration på 200- 
300g/l är motsvarande siffra 25 tvättar i samma temperatur. Kemikalien är en lättlöslig 
ofärgad vätska, som inför behandling blandas med kallt vatten (ca.20°C).  

Säkerhetsinformation: Produkten innehåller två farliga komponenter; tiourea som är 
hälsofarlig och farlig för vattenlevande organismer och formaldehyd, som innebär följande: 

Risk för fosterskador 
Skadlig vid förtäring 
Kan vara cancerogent 
Farlig för vattenlevande organismer, samt att den kan orsaka långsiktiga skador i sjöar och 
vattendrag. 

 

Vid hantering av produkten är det rekommenderat att använda lämpliga skyddskläder, 
skyddsglasögon, andningsmask samt handskar.48

Material: 
glasbehållare 
våg 
foulard 
spannram 
12 tygprover (34x37,5 cm) polyamid 

 

Genomförande: 
Beroende på kemikaliens koncentration, blandas önskad mängd Bemiflame PAH med vatten 
(20°C). Vätskan placeras i foularden och valsarnas tryck ställs till 25. Provbitarna får 
genomgå appretering två gånger, innan de härdas i härdspannram 3 minuter (160°C). Hälften 
av proverna genomgick även en efterbehandling med fluorkarbon. Den här behandlingen 
skedde också via foulardering, och härdades i spannramen i 2,5 minuter (130°C). Tre olika 
kemikaliekoncentrationer användes för att kunna utvärdera optimal produktmängd med 
avseende på kravspecifikation. 

 

                                                 
48 Hänvisning till aktuella datablad, se leverantörslista. 
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Resultat brandtest: 

Material Flamskyddsmedel Koncentration 
(g/l) 

Efterbrinntid 
(s) 

Skadat 
material (cm) 

Kommentar 

Polyamid Bemiflame PAH Före tvätt       

    100 90 11,2 (16)   

    200 179 11,4 (10,3)   

    300 31 9,8   

    Efter tvätt 
40°C 

    

    100 221 11,3 (17) Fluffig smälta 

    200 145 5,8 (6,7) Puffar av vit rök, 
brinner långsamt 

    300 68 10,6 (4,2)   

Mätresultat inom parentes är i breddriktningen av tyget. 

  
Bild 14:100g/l före tvätt.       Bild 15: 100g/l efter tvätt.   Bild 16: 300g/l före tvätt.    Bild 17: 300g/l efter tvätt. 

För recepturer, se bilaga 1. 
För resultat av flamskydd i kombination med fluorkarbon, se kap. 3.9. 
 
Diskussion: 
Det verkar inte som om andelen skadat material beror så mycket på efterbrinntiden. I 
koncentrationen 200 g/l fick vi i stort sett samma längd på efterbrinntiden medan andelen 
skadat material minskade kraftigt på provbitarna i brandtesterna efter tvätt, från 11,4 
centimeter (10,3 centimeter) till 5,8 centimeter (6,7 centimeter). I testerna med 
koncentrationen 100 g/l fick vi en motsatt effekt då efterbrinntiderna var mycket olika mellan 
före och efter tvätt, men andelen skadat material detsamma. Den enda koncentrationen som 
följde någon typ av mönster var den högsta där både efterbrinntid och andel skadat material 
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ökade efter tvätt. Anledningen till varför elden spred sig nedåt och mot sidorna misstänker vi 
beror på att smältan är så pass lös att den hela tiden droppar ner vilket gör det svårt för elden 
att sprida sig uppåt. Den heta smältan rinner ner och förstör i sin tur det material som finns 
under. 
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3.4 Bemiflame PES 
Teori: 
Bemiflame PES är ett fosforbaserat flamskyddsmedel för polyester. Det är halogen- och 
antimonfritt, tvättbeständigt upp till 50 tvättar (60°C), och resistent mot kemtvätt. Kemikalien 
är en viskös ljusgul vätska, som inför behandling blandas med vatten. Den går att kombinera 
med vatten- och oljeavvisande behandlingar, har låg volatilitet och ska inte påverka varans 
grepp märkvärt. 

Säkerhetsinformation: Bemiflam PES bedöms ej som märkningspliktig. Glasögon och 
handskar ska användas vid hantering som ska ske i väl ventilerat utrymme.49

Material: 
glasbehållare 
våg 
foulard 
spannram 
24 tygprover (34x37,5 cm) polyester 

 

Genomförande: 
Beroende på kemikaliens koncentration, blandas önskad mängd Bemiflame PES med vatten 
(20°C). Därefter justeras Ph- värdet som ska ha ett värde mellan 6- 8, vilket sker med hjälp av 
ammoniak. Vätskan placeras i foularden och valsarnas tryck ställs till 25 (skala 0-100). 
Provbitarna får genomgå appretering två gånger, innan de härdas i härdspannram 1,5 minuter 
(190°C). På grund av hög temperatur vid härdning, sker en viss migrering av färg från 
tygprovet, därför kvävs en reduktionstvätt efter det att härdning av kemikalien skett. Tvätten 
består av lut i vatten (7g/l) som värms upp till 70°C på en magnetomrörare med värmeplatta. 
Därefter tillsätts tygprovet tillsammans med natriumhydrosulfit (5g/l) under omrörning. Efter 
10 minuter sköljs tygprovet ur, och neutraliseras i en bad med ättiksyra (6g/l, 20°C) i 10 
minuter varpå provet återigen torkas i spannram i 2 minuter (110°C). Hälften av proverna 
genomgår även en efterbehandling med fluorkarbon. Denna sker också via foulardering, och 
bitarna härdas i spannramen i 2 minuter (130°C). Tre olika kemikaliekoncentrationer används 
för att kunna utvärdera optimal produktmängd med avseende på kravspecifikation. 

                                                 
49 Hänvisning till aktuella datablad, se leverantörslista. 
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Bild 18: Reduktionstvätt.                                                               Bild 19: Reduktionstvätt efter materialet tvättats. 

 

 

Bild 20: Neutraliseringsbad. 
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Resultat brandtest 1:  

Material Flamskyddsmedel Koncentrationer 
(g/l) 

Efterbrinntid 
(s) 

Skadat 
material (cm) 

Kommentar 

Polyester Bemiflame PES Före tvätt       

    30 - - Fick släckas 

    100 0 5,7 Slocknade innan 
antändningstidens 
slut  

    200 0 4,2   

    Efter tvätt 60°C       

    30 28 18,5   

    100 0 7 Slocknade innan 
antändningstidens 
slut  

    200 0 6,6   
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Resultat brandtest 2:  

Material Flamskyddsmedel Koncentration 
(g/l) 

Efterbrinntid 
(s) 

Skadat material 
(cm) 

Kommentar 

Polyester Bemiflame PES Före tvätt       

    150 0 6,2   

      0 6,6   

      0 7,2   

    200 20 17 (5,4)   

      8 10,7 (5,7)   

    Tidigare prov i 
samma batch 

0 4,2   

    Efter tvätt 
60°C 

    

    150 0 6,2   

      0 5,9   

      0 6,7   

    200 0 5,9   

      0 5,5   

      0 5,2   

Mätresultat inom parentes är i breddriktningen av tyget. 

               
Bild 21: 30g/l före tvätt.     Bild 22: 30g/l efter tvätt.       Bild 23: 200g/l före tvätt.      Bild 24: 300g/l efter tvätt. 
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För recepturer, se bilaga 1. 
För resultat av flamskydd i kombination med fluorkarbon, se kap. 3.9. 
För resultat av flamskydd i kombination med vattenavvisning, se kap. 3.10. 
 
Diskussion test 1: 
Materialet bör tvättas fler gånger för att kunna få relevanta mätningar då produkten skall stå 
emot 50 tvättar i 60°C, och vi endast tvättat en gång. Eventuellt behövs den starkare 
koncentrationen för att verkligen klara så många tvättar, men är inte syftet att produkten skall 
tvättas så mycket så kan man använda en lägre (100g/l) koncentration.  
 
Diskussion test 2: 
En intressant iakttagelse är att de två testbitar som preparerats vid ett annat tillfälle avvek 
markant från de övrigas brandmönster. När vi brandtestade det första provet från den tidigare 
omgången, så hade den 0 sekunder i efterbrinntid. Men när vi cirka en vecka senare utförde 
brandprov på de övriga testbitarna med samma koncentration, skiljde sig dessa resultat från de 
första. På de prover som tvättats kan man urskilja att andelen skadat material är något mindre 
än de otvättade, detta tror vi beror på att de konditionerats över natten, och därför innehåller 
en större andel fukt. Att detta skett, beror på att bitarna hängt på tork över natten i det 
utrymme som tillhandahåller dessa förhållanden. Det har alltså inte skett med avsikt.   
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3.5 Bemiflame PSC 
Teori: 

Bemiflame PSC är ett flamskyddsmedel baserat på en fosfor- kväveförening, för polyester och 
polyesterblandningar. Det är halogen- och antimonfritt, icke- tvättbeständigt och orsakar 
ingen missfärgning (gula nyanser) av produkten. Kemikalien är en ofärgad vätska, som inför 
behandling blandas med vatten. Den går att kombinera med vatten- och oljeavvisande 
behandlingar, är beständig mot kemtvätt och ska inte påverka varans grepp märkvärt. 
Bemiflame PSC är mycket vanlig inom inrednings- och bilbranschen.  
 
Säkerhetsinformation: Bemiflame PES bedöms inte som märkningspliktig. Glasögon och 
handskar ska användas vid hantering som skall ske i väl ventilerat utrymme.50

 
 

Material: 
glasbehållare 
våg 
foulard 
spannram 
8 tygprover (34x37,5 cm) polyester 
 
Genomförande: 
Beroende på kemikaliens koncentration, blandas önskad mängd Bemiflame PSC med vatten 
(20°C). Vätskan placeras i foularden och valsarnas tryck ställs till 25 (skala 0-100). 
Provbitarna får genomgå appretering två gånger, innan de härdas i spannram i 2 minuter 
(130°C).  
Hälften av proverna genomgår även en efterbehandling med fluorkarbon. Denna sker också 
via foulardering, och härdas i spannramen i 2 minuter (130°C). Två olika 
kemikaliekoncentrationer används för att kunna utvärdera optimal produktmängd med 
avseende på kravspecifikation. 
 
Resultat brandtest: 
 

                                                 
50 Hänvisning till aktuella datablad, se leverantörslista. 

Material Flamskyddsmedel Koncentrationer 
(g/l) 

Efterbrinntid 
(s) 

Skadat 
material (cm) 

Kommentar 

Polyester Bemiflame PSC 100 0 7,3 Slocknade innan 
antändningstidens 
slut  

    200 0 6,4   
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Bild 25: 100g/l.  

 
För recepturer, se bilaga 1. 
För resultat av flamskydd i kombination med fluorkarbon, se kap. 3.9. 
 
Diskussion: 
Flamskyddsmedlet visade goda egenskaper i båda koncentrationerna, men då flamskyddet inte 
är tvättbeständigt finns det ingen anledning till vidare tester. 
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3.6 Bemiflame PSL 
Teori: 
Bemiflame PSL är ett fosforbaserat flamskyddsmedel för polyester. Det är halogen- och 
antimonfritt, tvättbeständigt upp till 5 tvättar i 40°C, och resistent mot kemtvätt. Kemikalien 
är en lättlöslig vit vätska, som inför behandling blandas med kallt vatten (ca.20°C). Den går 
att kombinera med vatten- och oljeavvisande behandlingar, kräver inga höga torktemperaturer 
och ska inte påverka varans grepp märkvärt. Bemiflame PSL har försumbar effekt på 
ljushärdighet och kan appliceras med foulard eller via uppdragsförfarande. 
 
Säkerhetsinformation: Bemiflame PSL innehåller de farliga ämnena bensylbensoate och 
trifenylfosfat vilket medför att produkten är märkt som farlig vid förtäring och skadlig för 
vattenlevande organismer, kan ge långsiktiga skador på sjöar och vattendrag. 
Vid hantering är det lämpligt att använda skyddshandskar samt skyddsglasögon.51

 
 

Material:  
glasbehållare 
våg 
foulard 
spannram 
24 tygprover (34x37,5 cm) polyester 
 
Genomförande: 
Beroende på kemikaliens koncentration, blandas önskad mängd Bemiflame PSL med vatten 
(20°C). Vätskan placeras i foularden och valsarnas tryck ställs till 25 (skala 0-100). 
Provbitarna får genomgå appretering två gånger, innan de härdas i spannram i 3 minuter 
(150°C). På grund av hög temperatur vid härdning sker en viss migrering av färg från 
tygprovet, därför kvävs en eftertvätt efter det att härdning av kemikalien skett. Denna tvätt 
medför också att effekten av flamskyddet, och dess vidhäftning till materialet, optimeras. 
Tvätten består av soda (1g/l), Lavotan (1g/l) samt Heptol NWS (0,5g/l) i vatten (40°C). Efter 
3-4 minuter sköljs tygprovet ur, varpå provet återigen torkas i spannram i 2 minuter (110°C). 
Hälften av proverna genomgår även en efterbehandling med fluorkarbon. Denna sker också 
via foulardering, och härdas i spannramen i 2 minuter (130°C). Tre olika 
kemikaliekoncentrationer används för att kunna utvärdera optimal produktmängd med 
avseende på kravspecifikation. 
 
 
  

                                                 
51 Hänvisning till aktuella datablad, se leverantörslista. 
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Resultat brandtest 1: 
Material Flamskyddsmedel Koncentrationer 

(g/l) 
Efterbrinntid 

(s) 
Skadat 

material (cm) 
Kommentar 

Polyester Bemiflame PSL Före tvätt       

    200 14 12,4 Mycket svart rök 

    300 17 14,5 Mycket svart rök 

    400 4 8,6 Mycket svart rök 

    Efter tvätt 40°C       

    200 27 18,5   

    300 7 11,7   

    400 0 8,6   
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Resultat brandtest 2: 
Material Flamskyddsmedel Koncentration 

(g/l) 
Efterbrinntid 

(s) 
Skadat 

material (cm) 
Kommentar 

Polyester Bemiflame PSL Före tvätt       

    350 0 8,8 Svart rök, sot, snabba 
lågor 

      9 12 (6,3)   

      0 8   

    400 2 7,7 (3,6)   

      0 6,4   

    Tidigare prov 4 8,6 (4,4) Mycket rök 

    Efter tvätt 
40°C 

    

    350 8 11,9 (5,2) Snabba lågor 

      0 8,2   

      8 8 (5,8)   

    400 0 5,5   

      0 6,3   

      0 5,5   

 Mätresultat inom parentes är i breddriktningen av tyget. 

          
Bild 26: 200g/l före tvätt.   Bild 27: 200g/l efter tvätt.   Bild 28: 400g/l före tvätt.    Bild 29: 400g/l efter tvätt. 
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För recepturer, se bilaga 1. 
För resultat av flamskydd i kombination med fluorkarbon, se kap. 3.9. 
För resultat av flamskydd i kombination med vattenavvisning, se kap. 3.10. 
 
Diskussion test 1: 
Resultaten visar att flamskyddet skulle vara mer effektivt efter tvätt. Vi tror att detta beror på 
slumpen då vi inte haft fler än ett prov av varje koncentration att utföra brandtest på. Det 
troliga är att brandtesterna skulle ge samma resultat före som efter tvätt.  
 
Diskussion test 2: 
De funderingar som vi hade angående resultaten från test 1 fick vi i det här försöket 
bekräftade. Resultaten både före och efter tvätt blir samma som vi misstänkte. Vi fick några 
avvikande mätningar men det fanns ändå ett tydligt mönster. Vi testade en ny koncentration 
som låg närmre den högsta rekommenderade för att försöka testa oss fram till den optimala 
koncentrationen. Vi kan nu se i vårt resultat att koncentrationen på 400 g/l är den som ger 
bästa resultaten både i längden på efterbrinntid och på andelen skadat material. 
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3.7 Grafit CB 103 + CB 126 
Teori: 
Två typer av expanderbar grafit kommer att genomgå tester, CB 103 och CB 126. Båda är 
intumescenta varianter av flamskyddsmedel. 
Grafit är en mjuk kristalliserad typ av kol och används bland annat i blyertsstift där den är 
uppblandad med lera. Grafit består av flera skikt av kol där bindningen mellan kolatomerna i 
varje skikt är mycket starka medan mellanskiktsbindningarna är svaga. Den expanderbara 
grafiten tillverkas genom att grafit oxideras i svavelsyra. Det här gör att grafiten vid 
upphettning sväller upp till 100 gånger sin ursprungliga volym. Anledningen till varför 
grafiten sväller är den absorberade svavelsyran som börjar förångas. Den uppsvällda grafiten 
bildar mängder av små hålrum där de brännbara gaserna fastnar och på så vis förhindras ett 
brandförlopp. Hålrummen isolerar även materialet från vidare upphettning. Den expanderbara 
grafiten har även den egenskapen att den minskar rökutvecklingen avsevärt. 
Expansionshastigheten beror på storleken hos grafitflingorna samt hur mycket svavelsyra som 
tillsätts.52 53

Grafit färgar av sig och är därför inte optimal vid beklädnadstextil. Dessutom fäller den vid 
tvätt vilket försämrar de flamskyddande egenskaperna. För att förhindra det här kan 
ytterligare en beläggning läggas utanpå grafiten som låser in skiktet.  

 

 
Säkerhetsinformation CB 103: Bedöms ej som märkningspliktig. Skyddskläder, glasögon 
och handskar ska användas vid hantering som ska ske i väl ventilerat utrymme. Undvik 
inandning och kontakt med huden och ögonen. Tvätta händerna noggrant efter hantering. 
Förhindra att spill hamnar i vattendrag och avlopp. 
 
Säkerhetsinformation CB 126: Innehåller inga farliga ämnen, dock är dispergeringsmedlet 
irriterande för ögonen. CB 126 bedöms ej som märkningspliktig. Skyddskläder, glasögon och 
handskar ska användas vid hantering som ska ske i väl ventilerat utrymme. Undvik inandning 
och kontakt med huden och ögonen. Tvätta händerna noggrant efter hantering. Förhindra att 
spill hamnar i vattendrag och avlopp. 
 
En top coating applicerades på utvalda prover för att erhålla högre tvättbeständighet. 
Produktnamnet är Nanoflam TP18. (Levererades färdigblandad från FOV, Dalsjöfors.) 
 
Säkerhetsinformation Nanoflam TP18: Bedöms ej som märkningsspliktig. Vid hantering av 
produkten är det rekommenderat att använda lämpliga skyddskläder, skyddsglasögon, 
andningsmask samt handskar.54

 
 

 

                                                 
52 Horrocks,  Advances in fire retardant materials, Woodhead, 2008 
53 Vijay J. Bhagat , Behaviour Of Expandable Graphite As A Flame Retardant In Flexible Polyurethane Foam, 
2001, Research & Development Center, Cleanline Products Pvt. Ltd., Pune, India 
<www.metachem.in/Presenation.pdf> 
54 Hänvisning till aktuella datablad, se leverantörslista. 
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Material: 
spannram 
knivrakel  
foulard 
9 + 9 tygprover (34x37,5 cm) polyester 
9 + 9 tygprover (34x37,5 cm) polyamid 
 
Genomförande: 
För att undvika att grafitpastan tränger genom tyget vid beläggning, förbehandlas tygproverna 
med fluorkarbon. Detta sker genom att provbitarna foularderas i kemikalien, varpå den 
torkas/härdas i spannram i 2 min (100°C). Därefter beläggs tygprovet med grafitpastan med 
hjälp av en knivrakel och torkas sedan igen i spannramen (105°C). För att undersöka 
mängden grafits påverkan på resultatet, preparerades flera tygprover med olika tjocklek på 
beläggning. Detta medförde också att torktiden varierade mellan 2 och 4 minuter. Gemensamt 
för alla prover var att de efter individuell torktid härdades i spannramen i 1 minut vid en något 
högre temperatur (130°C). Utvalda prover belades även med en top coating. Den applicerades 
på samma sätt som ovanstående beläggning, dock endast 0,1 mm tjock, och härdas i 3 minuter 
(135°C). 
 

         
Bild 30: Impregnering med fluorkarbon.                        Bild 31: Knivrakling av prafitpasta.    
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Resultat brandtest: 
Material Flamskyddsmedel Tjocklek 

(mm) 
Efterbrinntid 

(s) 
Skadat 

material (cm) 
Kommentar 

Polyester Grafit CB 126 Före tvätt       

    0,2 50 16   

    0,3 70  Provet brann 
upp 

    0,4 41 7,7   

    0,4 + Top 
Coating 

0 4,4 Vit rök 

            

Polyamid   0,2 6 4,7   

    0,3 6 4,9   

    0,3 + Top 
Coating 

25 6,8 Vit rök 

    0,4 20 4,3   

    Efter tvätt 
40°C 

      

Polyester   0,2 21 11,3 FC utanpå 
beläggning 

            

Polyamid   0,2   Fick släckas 

    0,4   Fick släckas 
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Material Flamskyddsmedel Tjocklek 

(mm) 
Efterbrinntid 

(s) 
Skadat 

material (cm) 
Kommentar 

Polyester Grafit CB 103 Före tvätt       

    0,2 0 5,2   

    0,2 + Top 
Coating 

0 4,2 Vit rök 

    0,3 0 3,8   

    0,4 0 2,7   

            

Polyamid   0,2 1 3,3   

    0,2 + Top 
Coating 

0 3,5   

    0,3 0 3,2   

    0,4 0 3,2   

    Efter tvätt 
40°C 

      

Polyester   0,2 0 6,1   

    0,3 0 4,8   

            

Polyamid   0,2 + Top 
Coating 

0 3,8 Vit rök 

    0,3 11 4,5   

    0,4 0 3,5   
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Bild 32: 0,2 mm före tvätt.  Bild 33: 0,2 mm efter tvätt.     Bild 34: 0,2 mm.            Bild 33: 0,2 mm + top coating.   
 

        
Bild 34: 0,3 mm.              Bild 35: 0,2 mm+ fluorkarbon.      Bild 36: 0,2 mm.               Bild 37: 0,2 mm. 
 
 

          
Bild 38: CB 126 0,3 mm.                                    Bild 39: CB 103 0,4 mm.      
 
Diskussion: 
Det var tydligt att grafiten CB 103 hade bättre brandförebyggande egenskaper än CB 126. Det 
här kan bero på att de fibermaterialen som grafiten testats på är bättre kompatibla med CB 
103. Medan CB 126 hade tvetydiga resultat utan några tydliga mönster så var alla resultaten 
med CB 103 tydliga och det fanns en röd tråd att följa. Anledningen till varför brandtesterna 
av de tvättade proven fick så olika utslag mellan CB 103 och CB 126 kan bero på att grafiten i 
de båda fallen hade olika bra motståndsgrad för nötning och tvätt. Efterbehandlingen 
resulterade i att grafitbeläggningen hade mycket högre tvättbeständighet. Den inkapslade 
grafiten fällde inte heller vid nötning, däremot visade den ett varierande resultat vid 
brandtestet. De tygprover av polyamid som behandlats med CB 126 fick märkvärt sämre 
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resultat både vad gäller efterbrinntid samt storlek på skadat material medan samma 
behandling på polyester fick betydligt bättre resultat inom samma områden. Behandlingen på 
proverna belagda med CB 103 hade ingen större inverkan på resultaten.  
Varför det här inträffade har vi ingen bra förklaring på. Kanske gjorde kemikalierna i top 
coatingen att förutsättningarna förändrades beroende på bärarmaterialet då de brännbara 
gaserna frigjordes. Den vita röken fanns inte med vid något av brandtesterna förutom de med 
top coating vilket tyder på att den kommer därifrån. 
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3.8 Ruco-Coat FR 2200 
Teori: 
Ruco-Coat FR 2200 är ett flamskydd baserat på en fosforförening. Produkten är tvättbeständig 
och resistent mot kemtvätt. Kemikalien innehåller inga antimon- eller halogenföreningar, och 
kan efter blandnig med bindemedel appliceras som en beläggning eller via 
uppdragsförfarande. Ruco-Coat FR 2200 levereras som en klar/gul viskös vätska. 
 
Säkerhetsinformation Ruco-Coat FR 2200: Produkten bedöms inte som märkningspliktig. 
Lämplig skyddsutrustning ska användas vid hantering av kemikalien, handskar, 
skyddsglasögon samt arbetsskyddsdräkt. Vattenrening (biologisk) krävs innan utsläpp i 
avloppsnät. 
 
Ruco-Coat FR 2200 blandas med ett akrylatlim till ett skum. Limmet har handelsnamnet 
Lamethan ADH-1.  
 
Säkerhetsinformation Lamethan ADH-1: Denna produkt är inte klassad som 
märkningspliktig med hänsyn på människa och miljö. Däremot informerar 
säkerhetsdatabladet om att den innehåller < 0,06 % formaldehyd och < 0,5 % ammoniak. 
Lämplig skyddsutrustning ska användas så som handskar, glasögon och arbetsskyddsdräkt. 
 
Vid lamineringen användes ett membran, Comfort plus FR- 35 white, som är ett hydrofilt 
membran med inbyggt flamskydd. Det används för att erhålla vattenavvisande och 
flamskyddande textilier med andningsförmåga. Membranet består av tvärbundna 
uretanpolymer med flamskyddande tillsatser. 
 
Säkerhetsinformation Comfort plus FR- 35: -55

 
 

Material: 
spannram 
knivrakel  
eldriven visp 
tryckvalsar (för laminering)  
18 tygprover (34x37,5 cm) polyester, förbehandlade med fluorkarbon  
18 tygprover (34x37,5 cm) polyamid, förbehandlade med fluorkarbon 
 
Genomförande: 
Ruco-Coat FR 2200 blandas med Lamethan ADH-1till ett luftigt och relativt fast skum med 
hjälp av en eldriven visp. Efter att skummet erhållit önskad konsistens sätts hastigheten på 
vispen till lägsta nivå för att undvika stora luftansamlingar i skummet. Den färdiga 
skumblandningen appliceras på materialet med hjälp av en knivrakel, där avståndet ställs till 
0,5mm. Provbiten får härda i spannram i 2,5 minuter (105°C) varpå den kalandreras i 
tryckvalsar för att krossa skummet och på så sätt erhålla en tunn och lätt beläggning. På 
                                                 
55 Hänvisning till aktuella datablad, se leverantörslista. 
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hälften av proverna appliceras ett membran till beläggningen, även det här sker i samband 
med kalandreringen. Alla provbitar efterhärdas i 1 minut (145°C), både de med och de utan 
membran. Tre olika kemikaliekoncentrationer används för att kunna utvärdera optimal 
produktmängd med avseende på kravspecifikation. 
 

 

 
Bild 40-45: Beläggningsprocessen. 
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Resultat brandtest: 
Material Flamskyddsmedel koncentration 

(%) 
Efterbrinntid 

(s) 
Skadat material 

(cm) 
Kommentar 

Polyester Ruco-Coat FR 
2200 

Före tvätt      

  Fluorkarbon 5 - - Brann upp, mycket svart 
och vit rök, sotig rök, 
stora lågor 

    10 - -   

    20 - -   

    Efter tvätt 
40°C 

     

    5 - - Testades inte 

    10 - -   

    20 - -   

 
Material Flamskyddsmedel koncentration 

% 
Efterbrinntid 

(s) 
Skadat 

material (cm) 
Kommentar 

Polyester Ruco-Coat FR 
2200 

Före tvätt      

  Fluorkarbon 5 - - Brann upp, mycket svart 
och vit rök, sotig rök, 
stora lågor 

  Membran 10 - -   

    20 - -   

    Efter tvätt 
40°C 

     

    5 - - Testades inte 

    10 - -   

    20 - -   
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Material Flamskyddsmedel koncentration 
% 

Efterbrinntid 
(s) 

Skadat material 
(cm) 

Kommentar 

Polyamid Ruco-Coat FR 
2200 

Före tvätt       

  Fluorkarbon 0 0 3,9 Vit rök 

    5 0 3,9   

    10 0 3,6   

    20 0 3,8   

    Efter tvätt 
40°C 

      

    0 - - Testades inte 

    5 0 3,9 Lite vit rök, höga smala 
lågor, begränsad 
flamspridning 

    10 56 7,7   

    20 83 7,6   
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Material Flamskyddsmedel koncentration 
% 

Efterbrinntid 
(s) 

Skadat material 
(cm) 

Kommentar 

Polyamid Ruco-Coat FR 
2200 

Före tvätt       

  Fluorkarbon 0 0 3,6 Vit rök 

  Membran 5 0 3,5   

    10 0 4   

    20 0 3,3   

    Efter tvätt 
40°C 

      

    0 - - Testades inte 

    5 44 7,5 Lite vit rök, höga smala 
lågor, begränsad 
flamspridning 

    10 44 7,2   

    20 0 3,9   

 

 Bild 46: Polyester behandlat med flamskyddat akrylatskum + membran. 
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Bild 47: Akrylatskum utan flamskyddsmedel     Bild 48: Akrylatskum utan flamskyddsmedel + membran. 
 

                            
 Bild 49: Akrylatskum 5 %.                                    Bild 50: Akrylatskum 5 % + membran.   

                                
Bild 51: Akrylatskum 20 %.                                     Bild 52: Akrylatskum 20 % + membran. 
 
För recepturer, se bilaga 1. 
 
Diskussion:  
Då vi fick samma resultat oavsett tillsatt flamskydd vid brandtesterna av polyamiden verkar 
det som om enbart akrylatskummet i sig verkar flamskyddande. Polyamiden brann relativt 
långsamt även utan någon form av behandling och det är möjligt att det därför inte krävs så 
mycket för att sakta ner brandförloppet ännu mer. Resultaten blev något förbryllande efter det 
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att provbitarna tvättats. Här fick vi olika resultat som inte verkade följa något specifikt 
mönster. Anledningen till det här har vi ingen förklaring på eftersom två av provbitarna inte 
uppvisade någon förändring alls efter tvätt mot innan. Det vi tydligt såg var att tyget brinner 
mycket långsamt trots relativt stora lågor. Dessutom brinner det inte hål på tyget vilket är en 
fördel i beklädnadsplagg då huden måste skyddas. Vi anser att resultaten var relevanta trots 
småskaliga försök och det finns anledning att gå vidare med de här produkterna för att få 
tillförlitliga resultat. 
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3.9 Flamskydd + Fluorkarbon 
Teori:  
Fluorkarbonlösning är en kemikalieblandning som används vid efterbehandling. Dess syfte är 
att göra materialet vatten- och smutsavvisande. Dock kan det finnas svårigheter vid 
kombination med flamskyddsbehandlingar, då fluorkarbonen kan påverka flamskyddets 
prestanda negativt. Receptet innehåller Ruco-Dry DHN (för vidare information, se rapport nr. 
10), Ruco-Guard AFR6 som innehåller fluorkarbonen och därmed tillför effekten av 
olje(smuts)avvisning, samt Ruco-Guard EPF 2023 som är en hjälpkemikalie, vars effekt är att 
tillsammans med Ruco-Guard AFR6 fixera fluorkarbonen till materialet. 
 
Säkerhetsinformation Ruco-Guard AFR6: Produkten är inte märkningspliktig. Då 
kemikalien sprayas kan luftvägarna retas av små aerosoldroppar. Produkten innehåller de 
farliga ämnena dicocoaalkyldimetyl (≤ 0,2 %) och nonylfenoletoxilat (≤ 0,2 %). 
Skyddshandskar och skyddsglasögon ska användas vid hantering av kemikalien. Vid 
aerosolbildning ska andningsskydd bäras. 
 
Säkerhetsinformation Ruco-Guard EPF 2023: Produkten är inte märkningspliktig. Då 
produkten sprayas kan luftvägarna retas av små aerosoldroppar. Skadlig för vattenlevande 
organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Den innehåller de farliga 
ämnena dicocoaalkyldimetyl (0,2- 0,5 %) och nonylfenoletoxilat (0,2- 0,5 %). 
Skyddshandskar och skyddsglasögon ska användas vid hantering av kemikalien. Vid 
aerosolbildning ska andningsskydd bäras.56

 
 

Material: 
plastkanna 
foulard 
spannram 
14 tygprover polyamid förbehandlade med Aflammit NY1 & NY2  
9 (+2 från tidigare försök)tygprover polyester förbehandlade med Bemiflame PES 
9 (+2 från tidigare försök) tygprover polyester förbehandlade med Bemiflame PSL 
(8 från tidigare försök) tygprover polyester förbehandlade med Bemiflame PSC 
(6 från tidigare försök) tygprover polyester förbehandlade med Bemiflame PAH 
 
Genomförande: 
Ingredienserna blandas i den ordning som anges. Börja alltid med en viss mängd vatten, cirka 
halva insatsmängden. 
Tygprovet preparerat med flamskyddsmedel foularderas i fluorkarbonlösningen, varpå provet 
härdas i spannram i 2, 5 minuter (Polyamid) eller 2 minuter (Polyester) och vid en temperatur 
på 130°C. 
 
 
 
                                                 
56 Hänvisning till aktuella datablad, se leverantörslista. 
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Aflammit  NY1 & NY2 
 
Resultat brandtest: 
 

 
 

           
Bild 53: 125g/l före tvätt.    Bild 54: 125g/l efter tvätt.     Bild 55: 150g/l före tvätt.     Bild 56: 150g/l efter tvätt. 
Diskussion: 

Material Flamskyddsmedel Koncentrationer 
(g/l) 

Efterbrinntid 
(s) 

Skadat 
material (cm) 

Kommentar 

Polyamid Aflammit Ny 1&2 Före tvätt       

  Fluorkarbon 125 8 7,5 (3,3) Sprakar, bubblig smälta 

     50 12,5 (5,7) Båda provbitarna från 
samma originalprov 

      16 9 (3,7) Sprakar, bubblig smälta 

    150 5 6,6 Sprakar, bubblig smälta 

     25 9,1 (4,2) Båda provbitarna från 
samma originalprov 

      4 8,6 (2,8) Sprakar, bubblig smälta 

    Efter tvätt 40°C       

    125 141 14,5 (11,2) Båda provbitarna från 
samma originalprov 

      127 12,5 (15,5) Höga flammor, lite vit rök 

    150 32 9,5 (5,4) Båda provbitarna från 
samma originalprov 

      68 12,4 (6,5)   
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Vi några tillfällen eldades två provbitar från samma originalprov.  Lite oväntat blev resultaten 
mycket olika på de båda provbitarna vilket stärker teorin om att fluorkarbonen är 
inkompatibel med flamskyddsbehandlingar och orsakar ett oförutsägbart brandförlopp. När vi 
tittade på hur fluorkarbonbehandlingen påverkade material behandlade med Aflammit NY1 & 
NY2 av olika koncentration, såg vi ett liknande resultat för de olika koncentrationerna. Alltså 
verkar det inte som att högre koncentration på flamskyddet resulterar i mindre negativ 
påverkan från fluorkarbonen. 
 
Bemiflame PES  
 
Resultat brandtest: 

Material Flamskyddsmedel Koncentrationer 
(g/l) 

Efterbrinntid 
(s) 

Skadat 
material (cm) 

Kommentar 

Polyester Bemiflame PES Före tvätt       

  Fluorkarbon 30 - - Fick släckas 

    100 - -   

    200 35 - Hela nedre 
delen av 
tygprovet brann 
upp 

    Efter tvätt 60°C       

    30 - - Fick släckas, 
droppar mycket 

    100 27 16,3 Droppar mycket 

    200 4 9,4   

 

                       
Bild 57: 30g/l.                                                                       Bild 58: 200g/l. 
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Diskussion: 
Vi tror anledningen till att flamskyddet förbättrades efter tvätt, beror på att 
fluorkarbonlösningen delvis tvättats bort. Eftersom flamskyddet visade på så bra resultat när 
det testades utan fluorkarbon, känns det aktuellt att gå vidare med denna produkt. Exempelvis 
utföra nya tester med enbart vattenavvisande efterbehandling, samt att vidare utvärdera 
optimal koncentration av flamskydd.  
 
Bemiflame PSL 
 
Resultat brandtest: 

Material Flamskyddsmedel Koncentrationer 
(g/l) 

Efterbrinntid 
(s) 

Skadat 
material (cm) 

Kommentar 

Polyester Bemiflame PSL Före tvätt       

  Fluorkarbon 200 19 16,8 Rök 

    300 20 18 Rök 

    400 20 13   

    Efter tvätt 40°C       

    200 - - Fick släckas 

    300 - - Fick släckas 

    400 12 12,7   

 

      
Bild 59: 200g/l.                   Bild 60: 400g/l. 
 
Diskussion: 
Resultaten med fluorkarbon är överlag sämre än de utan efterbehandling. Tydligast ser man 
skillnad före tvätt på den högsta koncentrationen (400 g/l) där både efterbrinntiden och 
andelen skadat material ökar. Efter tvätt är allas resultat starkt försämrade då två av 
provbitarna inte ens går att ta mätvärden på. Fluorkarbonen försämrar tydligt de 
flamskyddande egenskaper som tygproven behandlats med. 
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Bemiflame PSC 
 
Resultat brandtest: 

Material Flamskyddsmedel Koncentrationer 
(g/l) 

Efterbrinntid 
(s) 

Skadat 
material (cm) 

Kommentar 

Polyester Bemiflame PSC 100 + FC - - Fick släckas 

  Fluorkarbon 200 + FC - - Fick släckas 

 
 

 
Bild 61: 100g/l. 
 
Diskussion: 
Som vi redan har diskuterat i tidigare försök med fluorkarbon har den en negativ inverkan på 
flamskyddet. 
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Bemiflame PAH 
 
Resultat brandtest: 

Material Flamskyddsmedel Koncentration 
(g/l) 

Efterbrinntid 
(s) 

Skadat 
material (cm) 

Kommentar 

Polyamid Bemiflame PAH Före tvätt       

  Fluorkarbon 100 214 17,2 (17) Tyget brann 
av, höga 
snabba lågor 

    200 138 13,5 (17) Droppar luftig 
smälta 

    300 0 3   

    Efter tvätt 
40°C 

      

    100 172 17 (15,5) Tyget brann 
av, höga 
snabba lågor 

    200 62 13,4 (6,2) Droppar luftig 
smälta 

    300 220 13,6 (17)   

 

       
Bild 62: 100g/l före tvätt.   Bild 63: 100g/l efter tvätt.   Bild 64: 300g/l före tvätt.   Bild 65: 300g/l efter tvätt. 
 
Diskussion: 
Resultaten blev som väntat sämre med fluorkarbon såväl före som efter tvätt. Vi fick ett 
mycket avvikande mätresultat på en av provbitarna med koncentrationen 300 g/l. Det här har 
vi ingen bra förklaring till och beror troligtvis inte på slumpen då skillnaden mellan 
tygproverna är så pass stor. En förklaring skulle kunna vara att vi missat att efterbehandla 
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med fluorkarbon men det förklarar inte varför vi inte fick något liknande resultat då vi eldade 
de provbitar som endast behandlats med flamskyddsmedlet. 
Brandmönstret var detsamma både med och utan fluorkarbon vilket tyder på att det är 
flamskyddet i sig som ger den luftiga smältan. 
 
För recepturer se bilaga 1. 
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3.10 Flamskydd + Ruco-Dry DHN 
Teori:  
Ruco-Dry DHN är ett hydrofoberingsmedel i polymerform bestående av förgrenade 
dendrimerer i en matris av kolväten.  
 
Säkerhetsinformation: Ruco-Dry DHN innehåller de farliga ämnena dicocoaalkyldimetyl ( 
≤1 %) och nonjoniskt vätmedel ( ≤0,2 %). Då produkten sprayas kan luftvägarna retas av små 
aerosoldroppar. Skadlig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön. Skyddshandskar och skyddsglasögon ska användas vid hantering av kemikalien. 
Vid aerosolbildning ska andningsskydd bäras.57

 
 

Material: 
glasbehållare 
foulard 
spannram 
12 tygprover polyamid förbehandlade med Aflammit NY1 & NY2  
12 tygprover polyester förbehandlade med Bemiflame PES 
12 tygprover polyester förbehandlade med Bemiflame PSL 
 
Genomförande: 
Ruco-Dry DHN blandas med ättiksyra, vätmedel och behållaren fylls upp med 
rumstempererat vatten. Efter omrörning foularderas tygproverna i lösningen, varpå det härdas 
i spannram i 2, 5 minuter (polyamid) eller 2 minuter (polyester) (140°C).  
 
  

                                                 
57 Hänvisning till aktuella datablad, se leverantörslista. 
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Aflammit  NY1 & NY2 
 
Resultat Brandtest: 

Material Flamskyddsmedel Koncentrationer 
(g/l) 

Efterbrinntid 
(s) 

Skadat 
material 

(cm) 

Kommentar 

Polyamid Aflammit NY 
1&2 

Före tvätt       

  Ruco-Dry DHN 125 0 7,3 Slocknade innan 
antändningstidens slut 

      0 6,2   

      0 5,8   

    150 0 6 Slocknade innan 
antändningstidens slut 

      0 6,4   

      0 7   

    Efter tvätt 40°C       

    125 0 6,9 Slocknade innan 
antändningstidens slut 

      0 6,2   

      0 7,3   

    150 0 5,4 Slocknade innan 
antändningstidens slut 

      0 5,3   

      0 5   
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Bild 66: 150g/l före tvätt.                  Bild 67: 150g/l efter tvätt. 
 
Diskussion:  
Då de grundläggande testerna visar på mycket goda resultat föreslår vi att man ska gå vidare 
med denna kombination. Vidare tester på tvätthärdighet är också rekommenderat då vi endast 
haft möjlighet att tvätta materialet en gång. Koncentrationen vi använde på Ruco-Dry DHN 
var 60g/l. Vidare kan man undersöka om denna är optimal eller om man exempelvis uppmäter 
lika goda resultat vid lägre koncentrationer, vid bibehållen vattenavvisningseffekt.  
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Bemiflame PES 
 
Resultat Brandtest: 

Material Flamskyddsmedel Koncentration 
(g/l) 

Efterbrinntid 
(s) 

Skadat 
material (cm) 

Kommentar 

Polyester Bemiflame PES Före tvätt       

  Ruco-Dry DHN 150 0 8,8   

      0 8,5   

      17 14,4 (6,3) Mycket svart 
rök 

    200 0 6,8   

      0 4,3   

    Efter tvätt 
60°C 

      

    150 12 12,5 (7,2) Mycket svart 
rök 

      0 7,9   

      0 5,6   

    200 0 7,5   

      0 7,3   

      18 11,7 (5,7) Svart rök 

Mätresultat inom parentes är i breddriktningen av tyget. 

 

                 
Bild 68: 200g/l före tvätt.                    Bild 69: 200g/l efter tvätt. 
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Diskussion: 
Förutom ett par avvikande mätvärden, är det genomgående ingen större skillnad på det 
material som inte efterbehandlats med Ruco Dry DHN. I och med det är det en markant 
förbättring i jämförelse med material efterbehandlat med fluorkarbon. Den svarta röken som 
utvecklas vid förbränningen misstänker vi orsakas av kompositionen i det textila materialet. 
Det här grundar vi på de observationer vi gjort vid brandtester på obehandlad väv av 
polyester. Ju mer materialet brinner desto mer rök genereras vilket kan förklara att vi bara 
iakttagit röken på provbitar med efterbrinntid. 
 
Bemiflame PSL 
 
Resultat brandtest: 

Material Flamskyddsmedel Koncentration 
(g/l) 

Efterbrinntid 
(s) 

Skadat 
material (cm) 

Kommentar 

Polyester Bemiflame PSL Före tvätt       

  Ruco-Dry DHN 350 13 9,7 (6,2) Felblandad 
RD!!! 

      0 7,8   

      0 9   

    400 12 9,9 (5,2) Mycket svart 
rök 

      0 6,7   

      0 5,5   

    Efter tvätt 
40°C 

    

    350 0 7,7 (4,5)   

      0 5,5   

      22 14,3 (8,4)   

    400 6 8,5 (4,4) Mycket svart 
rök 

      0 6,5   

      0 7,5 (4,2)   

Mätresultat inom parentes är i breddriktningen av tyget. 
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Diskussion: 
Trots vårt misstag med tillredningen av Ruco-Dry DHN på tre av provbitarna kunde vi inte se 
någon märkbar negativ påverkan då resultaten jämfördes med de tygprover som fick rätt 
koncentration av kemikalien. Det avvikande provet från varje koncentration kan vara en ren 
slump då vi observerat liknande resultat i vissa av de andra brandtesterna. Vi kan se att det 
finns en viss skillnad mellan de båda koncentrationerna ifråga om andelen skadat material 
vilket gör att den högsta koncentrationen är av större intresse att gå vidare med i det här fallet. 
Den rökutveckling som sker i den högre koncentrationen kan dock vara avgörande för 
beslutet. 
 
För recepturer se bilaga 1. 
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3.11 Färgförändring 
Teori/Genomförande: 
För att kontrollera att en textil inte tappar färg eller ändrar nyans vid beredning används 
antingen ett ljusskåp eller också en spektrofotometer. Oftast kombineras de här båda 
metoderna för att nå ett optimalt resultat. I ljusskåpet kan färgförändringar upptäckas med 
hjälp av fyra olika sorters ljus, dagsljus (D65), glödlampsljus (A), lysrörsljus TL84 eller F11 
(X) och UV-ljus (UV). Här upptäcks även om tygprovet har metameri (färg som ser lika ut i 
ett ljus ser olika ut i ett annat) enkelt genom att byta mellan ljuskällorna. 
Spektrofotometern läser av färgen från textilen genom att belysa den med ljus i olika 
våglängder. På så vis registrerar den vilka våglängder som studsar tillbaka och vilka som 
absorberas av tyget. De våglängder som studsar tillbaka ger information om färgens 
sammansättning. Datorn omvandlar den här informationen till ett läsbart resultat. I resultatet 
står hur mycket ljusare eller mörkare provet är till skillnad mot originaltyget (likaren). Här går 
även att läsa ut vilken färg provbiten drar åt, såsom rött, grönt, blått eller gult. Det finns också 
information om hur mycket svärta färgen innehåller. Den här informationen kan sedan 
användas för att ändra i färgreceptet så att slutresultatet blir samma som hos likaren. 
Det resultat som avgör om ett tygprov avviker eller inte från likaren är ΔE. Om resultatet på 
ΔE ligger under 1,0 så är tygprovet godkänt men om resultatet överstiger 1,0 är skillnaderna 
för stora. 58 59 60

 
 

Material: 
tygprover 
spektrofotometer 
 
Resultat: 
Provbitarna i polyester fick genomgående godkända resultat i alla ljus jämfört med 
originalprovet. Undantaget är ett av proverna som endast behandlats med flamskyddsmedel 
och därefter tvättats som blev underkänt i A-ljuset. De provbitarna med sämst värden överlag 
har behandlats enbart med flamskydd. Genomgående gäller att tygproverna är ljusare än 
originalet samt att de är rödare och mindre gula. 
Provbitarna i polyamid behandlade med Aflammit felade i stort sett i alla olika ljus och 
sammansättningar. I dagsljus (D65) fick cirka hälften av dem godkänt. Gemensamt för de här 
var att de endast behandlats med flamskyddsmedel. Flertalet av tygproverna visar på en blåare 
nyans än originalprovet. De tygbitar som behandlats med Ruco-Dry DHN utanpå flamskyddet 
felar i alla ljus både före och efter tvätt. Avvikelserna från originalprovet är påtagliga och de 
uppvisar en nyans som är mycket ljusare och överlag blåare och mindre röda än originalet. 
 
För alla resultat, se bilaga 2. 
 

                                                 
58 Arthur D. Broadbent, Basic principles of textile coloration, 2001, Society of dyers and colourists 
59 Fördjupningskursen i färg och beredning, 2011, Textilhögskolan Borås  
60 Weronica Rhenby, Textila beredningsprocesser 
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Diskussion: 
Anledningen till varför polyesterväven tappade något i färg är att vi var tvungna att härda 
flamskyddsmedlet i en hög temperatur. Det här medförde att färgen började migrera från tyget 
och delar av den tvättades då bort i reduktionsbadet. Polyamidens bleknande måste bero på 
vattenavvisningen eller en kombination av flamskyddet och vattenavvisningen då provbitarna 
behandlade enbart med flamskydd fick ett bättre resultat. 
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3.12 Vattenavvisning 
Teori: se standard under testmetoder  

Material: 
glasbehållare 250 ml 
ställning med tratt 
fästring till tyget 
mall för jämförelse av resultat 

Genomförande: se standard under testmetoder 
Resultat: 
Alla tygprover utom ett klarade att få en femma i testet. Den provbit som avvek var i 
polyamid behandlad med Ruco-Dry DHN och fick en fyra till femma. 

 

Bild 70: Vattenavvisning på polyamid. 

För alla resultat, se bilaga 3. 
 
Diskussion: 
Vi testade enbart de provbitarna med den högsta koncentrationen för att vara säkra på att 
flamskyddsmedlet inte inverkar på vattenavvisningen. Vi fick här bekräftat att flamskyddet 
inte har någon negativ inverkan på Ruco-Dy DHN. Ruco-Dry ger en något sämre 
vattenavvisning på polyamiden med beläggning än på polyamiden behandlad med Aflammit 
NY. 

3.13 Oljeavvisning 
Teori: se standard under testmetoder  

Material: 
kit med fem oljor 
timer 

Genomförande: se standard under testmetoder 
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Resultat: 
Alla provbitar fick högsta nivån i bedömningen. 

För alla resultat, se bilaga 4. 
 
Diskussion: 
Vi testade enbart de provbitarna med den högsta koncentrationen för att vara säkra på att 
flamskyddsmedlet inte inverkar på oljeavvisningen. Vi fick här bekräftat att flamskyddet inte 
har någon negativ inverkan på fluorkarbonen. 
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3.14 Grepptest 
Det finns inga standarder att stödja sig mot när det kommer till att avgöra vilket grepp eller 
vilken drapering ett tyg har. Kort sagt, hur tyget känns i handen. Bedömningen är mycket 
subjektiv då alla människor har olika referenser och tycker olika om hur ett tyg skall kännas. 
Mycket har också att gör med hur händerna för stunden mår. Är de exempelvis fuktiga eller 
har de förhårdnader så inverkar det här en hel del på hur tyget uppfattas. 
Vi har gjort en egen skala från 1-5 där fem är det bästa resultatet och här kan man alltså inte 
känna någon konkret skillnad mellan det tyg som undersöks och det tyg man utgår ifrån. En 
av oss genomförde alla testen för att på så vis få ett enhälligt resultat.  
 
Resultat: 
De tygprover som fick sämst betyg i grepptestet var polyamiden behandlad med Aflammit. 
Det var dock stor skillnad mellan före och efter tvätt. Greppet fick en etta före tvätt på alla 
tygproverna medan de fick en fyra efter tvätt. Det fanns ingen upplevd skillnad på de 
tygprover som behandlats med bara flamskyddsmedel och de där Ruco-Dry DHN tillsats.  
Polyamiden belagd med Aflamman TL 1270 fick också dåliga betyg i testet. Resultaten 
hamnade här mellan 1 och 2 på skalan.  
De tygprover som fick de bästa resultaten var polyamiden belagd med Ruco-Guard FR 2200. 
Alla proverna fick en femma i bedömningen oavsett om de tvättats eller inte. 
Polyestern behandlad med Bemiflame PES och polyamiden belagd med Ruco-Guard FR 
2200+membran fick bedömningar mellan 4 och 5. 
 
För alla resultat, se bilaga 5. 
 
Diskussion: 
Det verkar vara lättare att få en mjukare textil då man belägger med flamskyddet snarare än 
att impregnera med det. Det blir extra tydligt hos polyamidväven som redan från början är 
relativt stel. 



72 
 

3.15 Dragstyrka 
Teori: se standard under testmetoder 
 
Material: 
2 × 10 stycken provbitar i varpriktningen 
mallar × 2, en för belagda vävar och en för obelagda vävar 
dragprovare 
dataprogram för dragprovning 
 
Genomförande: se standard under testmetoder 
 
Resultat: 
Den obehandlade polyamiden brast vid en kraft av 2228,1 Newton (N). Den hade då en 
töjning på 43,85 %. De bitar som hade en större kraft vid bristningen var polyamiden 
behandlad med Aflammit NY. De hade även en något förhöjd procentuell töjning än den 
obehandlade väven. Resultatet blev något sämre efter tvätt. De övriga tygproverna brast vid 
en lägre kraft än originalprovet men de hade en större procentuell töjning vid brottet än den 
obehandlade väven. 
Polyesterväven brast vid en kraft av 1113,1 Newton och hade då en töjning på 31,8 %. Väven 
behandlad med Bemiflame PES brast vid en något större kraft med en töjning på 33,6-34,6 %.  
 

 
Bild 71-74: Dragförloppet på ett tygprov belagt med Ruco- Coat FR 2200 + membran. 
 
För alla resultat, se bilaga 6. 
 
Diskussion: 
Det är ingen större skillnad på den obehandlade och den behandlade väven i något av 
materialen. Vi misstänkte att de provbitar som var belagda skulle klara en större påfrestning 
än de som bara hade en impregnering. Så var inte fallet utan tygproverna behandlade med 
Aflammit NY fick de bästa resultaten, till och med bättre än den obehandlade väven. Det vi 
kan se är att de prover som är belagda har en större töjning när de brister men kraften är bara 
något mindre än för den obehandlade provbiten. Vi testade endast på två provbitar av varje 
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sort vilket inte är tillräckligt för att få fram ett pålitligt resultat. Vi anser ändå att testerna är 
rättvisande då det inte skiljer nämnvärt i värdena mellan de två provbitar som testats. 
 
Vi har endast haft möjlighet att testa två tygprover av varje då det här testet inte var 
prioriterat. Tillgång till material har i det här fallet avgjort mängden tester. 
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3.16 Rivstyrka 
Teori: se standard under testmetoder 
 
Material: 
2×10 stycken provbitar i varpriktningen 
mall  
dragprovare 
dataprogram för rivprovning 
 
Genomförande: se standard under testmetoder 
 
Resultat: 
Den obehandlade väven i polyamid fick ett medelvärde på F max på 91,75 Newton. de 
tygprover som var belagda fick ett medelvärde som låg runt 50 Newton mer än den 
obehandlade. De provbitar som behandlats med Aflammit NY fick ett något sämre resultat 
men fortfarande högre än för den utan flamskyddsmedel. 
Den obehandlade väven i polyamid fick ett medelvärde på F max på 40,35 Newton. De 
flamskyddade provbitarna fick ett högre värde på drygt 70 Newton. 
 

                               
Bild 75: Rivförloppet obehandlad polyamid.             Bild 76: Rivförloppet obehandlad polyester.  
 
För alla resultat, se bilaga 7. 
 
Diskussion: 
Man ser här en tydlig skillnad mellan de obehandlade provbitarna och de behandlade. I båda 
materialen är det de behandlade tygproverna som är mest motståndskraftiga. Vi tror att det här 
beror på att beläggningarna förhindrar att trådarna i väven glider isär. Även de provbitar som 
bara är impregnerade kan ha samma effekt. Kanske att flamskyddsmedlet gör trådarna 
strävare. Vid rivtestet på de obehandlade vävarna sprack tyget upp med täta mellanrum. På de 
vävar som behandlats, speciellt med beläggning, sprack den upp då och då. Det finns vissa 
indikationer som talar för att provbitarna efter tvätt förlorar något i rivstyrka men det krävs 
vidare tester för att kunna avgöra om det stämmer. Här har vi endast testat på två tygprover av 
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varje sort men skillnaden mellan de två har inte varit sådan att det skulle finnas några 
tveksamheter om resultaten. 
 
Vi har endast haft möjlighet att testa två tygprover av varje då det här testet inte var 
prioriterat. Tillgång till material har i det här fallet avgjort mängden tester. 
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4 Resultat 
De flamskyddsmedel som inte gick vidare i provningen gjorde så av olika anledningar. Den 
vanligaste var att de tygprover som brandtestades brann för mycket vilket orsakade stora 
materiella skador. En annan orsak var att de inte var tvättbeständiga och att flamskyddsmedlet 
därför delvis eller helt försvann från tygproverna. Det här gjorde i sin tur att effekten av 
flamskyddet försämrades avsevärt. 
 
Flamskydd på polyamidväv 
För polyamidväven testades sex olika flamskyddsmedel varav fyra fick sådana resultat att det 
är intressant att gå vidare med fortsatta tester. Tre av dem appliceras som en beläggning, och 
med den fjärde impregneras materialet.  
 
Aflamman TL 1270 
Beläggning med Aflamman TL 1270 fick goda resultat i brandtesterna före tvätt, däremot 
bristfällig flamskyddsförmåga efter att proverna genomgått en tvättcykel. Kombinerat med en 
efterbehandling i form av en top coating erhölls en tydlig förbättring, då denna kapslade in 
flamskyddsbeläggningen.  
 
Ruco-Coat FR 2200 
Ruco-Coat FR 2200, som appliceras i en skumblandning av akrylat, visade mycket liten 
variation i kvalitet oavsett koncentration. Även efter tester av de provbitar där beläggningen 
laminerats med ytterligare flamskydd i form av ett membran, visar att kemikalien i sig 
uppfyller tillfredsställande resultat. 
   
Aflammit NY 
Provbitarna behandlade med Aflammit NY samt en vattenavvisande behandling (Ruco-Dry 
DHN) erhöll goda resultat både före och efter tvätt. Alla provbitarna slocknade innan 
antändningstiden på 10 sekunder tagit slut och andel skadat material var begränsat till 
antändningspunkten.  
 
Flamskydd för polyesterväv 
För polyesterväven gjordes försök på sex olika flamskyddsmedel varav två fick sådana 
resultat att det är intressant att gå vidare med fortsatta tester. Grafit CB 103 appliceras som en 
beläggning, och Bemiflame PES tillförs materialet genom impregnering.  
 
Bemiflame PES 
Flamskyddet i kombination med en vattenavvisande behandling (Ruco- Dry DHN) stod sig 
bra i brandtesterna både före och efter tvätt med endast några få avvikande mätningar. Den 
svarta rök som utvecklas i samband med förbränningen härstammar från textilen. 
 
Flamskydd för polyamid- och polyesterväv 
Grafit CB 103  
Av de två grafitbeläggningar som testades uppvisade en av dem, CB 103, brandegenskaper 
som uppfyller de önskemål som eftersträvas. Grafitens beteende var likvärdigt oberoende av 
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den textila väv som belades, och både polyamiden och polyestern fick bra resultat i 
brandtesterna. Då grafiten kan upplevas som sträv och den torrfäller bör den beläggas med en 
top coating. Den här ökar även tvätthärdigheten och inget tyder på att 
flamskyddsegenskaperna påverkas. 
 
Svar på frågeställningar 
 

 Vad har marknaden att erbjuda inom flamskyddande kemikalier idag? 

I kontakten med olika kemikalieföretag har information skaffats fram angående 
flamskyddsmedel för textil. Det som framkommit här är att det finns en hel del att välja 
mellan i fråga om olika märken av flamskydd på marknaden vad gäller polyester. Urvalet för 
polyamid är betydligt mindre. Trots de många olika märkena finns en tveksamhet i huruvida 
de här produkterna faktiskt skiljer sig från varandra i sammansättning eller om de är 
likvärdiga varandra. 

 Finns det något tvättbeständigt flamskyddsmedel anpassat för efterbehandling av textil 
bestående av 100 % polyester och 100 % polyamid? 

Det finns flera flamskyddsmedel som levererar goda resultat angående tvättbeständighet. 
Problemet är att alla vävar av polyester oh polyamid är olika uppbyggda av olika kraftiga garn 
och med olika ytstrukturer. Alla de här parametrarna har en effekt på hur väl ett 
flamskyddsmedel fäster vid väven. Det är därför av högsta vikt att genomföra noggranna 
tester för varje väv som skall flamskyddas. 

 Vilken eller vilka appliceringsmetoder är de bästa för de berörda produkterna? 

Det här beror helt på den kemikalie som skall användas. Det finns flamskyddsmedel som 
levereras som en pasta vilken är till för att belägga en väv. Andra flamskydd kommer i form 
av en vätska som skall tillföras väven i en foulard (impregnering). Det finns även de 
kemikalier som skall sprayas på varan eller tillföras via uppdragsförfarande. De 
appliceringsmetoder som har varit aktuella i det här arbetet är foulardering och beläggning. 

 Vilka tester bör utföras på den flamskyddade produkten för att kunna utvärdera dess 
egenskaper? 

Då fokus i arbetet varit att kontrollera vilka brandegenskaper ett visst flamskyddsmedel har är 
ett brandtest i första hand det som är aktuellt. I och med att ett flamskydd tillförs en textil vara 
kan dess egenskaper förändras ifråga om styrka, färg samt grepp. För att kontrollera och 
utvärdera ett flamskydds totala påverkan på varan måste därför flera olika tester genomföras. 
De här är dragstyrka, rivstyrka, tvätthärdighet, tvättbeständighet, grepp och färgförändring. 
Av de här olika testerna har dragstyrka, rivstyrka, tvätthärdighet och färgförändring 
standarder som skall följas. I fråga om grepp och tvättbeständighet finns inga standarder utan 
här blir resultaten mycket subjektiva. Greppet, eller hur en textil känns i handen, är helt 
beroende av den person som håller i varan. Det finns en mängd parametrar som spelar in för 
det slutliga resultatet som exempelvis fuktiga eller torra händer, förhårdnader eller 
uppfattningar om hur en textil bör kännas. Tvättbeständigheten avgörs då en effektförändring 
hos flamskyddet iakttas vid brandtester efter tvätt och är inte empiriskt mätbara. Då textilen 
även behandlades med en vatten- och oljeavvisning behövde tester utföras även här.  
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5 Diskussion 
Vi har uteslutit att använda oss av de mest miljöbelastande flamskyddsmedlen som 
exempelvis de halogen- och antimonbaserade. Flertalet av de kemikalier som vi använt är 
baserade på fosfor- och/eller kväveföreningar. Vi har även testat expanderbar grafit som är en 
typ av intumescent flamskydd.  
 
Vid sökandet efter kemikalier upptäckte vi att det fanns många fler för polyester än för 
polyamid. Flera av de leverantörer vi var i kontakt med informerade om att det är lättare att 
flamskydda polyester än polyamid. I våra tester får vi fram att det snarare är tvärtom. Vi hade 
en hel del flamskydd att tillgå för polyester men bara ett gav oss önskvärda resultat, medan vi 
hittade flera som verkar lovande för polyamiden. Det kan naturligtvis bero på att 
polyamidväven vi använde i sig inte är lika brandbenägen som polyestern. Den enda 
produkten vi testade som fungerade på båda materialen var grafiten där ingen skillnad kunde 
påvisas. I motsats till detta så testades en beläggning Ruco- Coat FR 2200 på båda materialen 
och fick mycket skilda resultat. Polyestern brann obehindrat medan polyamiden knappt tog 
eld. En intressant iakttagelse under det här testet var att det akrylatskum flamskyddet 
blandades med verkade fungera utmärkt på egen hand. De tygprover som enbart behandlats 
med akrylatskummet med flamskydd fick samma resultat som de utan. 
 
Som tidigare nämnts så har vi avvikit en del från de standarder som vi utgått ifrån. Det här bör 
hållas i beaktning när man granskar de resultat som uppmätts då alla mätvärden inte är helt 
pålitliga. Vi anser ändå att våra resultat ger en fingervisning om flamskyddets karaktär. 
 
Mycket tid har gått till att förbereda inför testerna. Exempelvis har flamskyddsbehandlingarna 
i labbet tagit mest av vår tid då det är flera koncentrationer av kemikalier som skall blandas, 
proverna härdas en i taget och ibland på olika temperaturer, samt att alla provbitar ska 
behandlas två gånger (vatten-/ oljeavvisning och flamskydd).  

5.1  Metoddiskussion 
Vi började ta kontakt med olika leverantörer av kemikalier i ett tidigt skede av arbetets gång. 
En del svarade snabbt och ville vara med och hjälpa till samtidigt som ett flertal aldrig 
återkom med svar. Ett av kraven vi fått från FOV, var att alla leverantörer som kontaktades 
skulle finnas inom Europa, då transporttiden annars skulle blivit för lång. Några av 
leverantörerna hade redan sen tidigare goda kontakter med FOV och vi fick vara med på ett 
möte där två av dem närvarade. På mötet diskuterades vilka tänkbara alternativ som fanns 
angående flamskyddsmedel hos respektive leverantör. På grund av långa leveranstider, 
bortkomna paket och långsam respons från vissa leverantörer har arbetet dragit ut på tiden och 
vi har inte hunnit med att testa alla inkomna produkter. 
 
Då tiden och materialtillgången varit begränsad har vi fått avvika en del från de standarder 
som använts under arbetets gång. Bland annat så har vi inte haft rätt antal provbitar vid 
brandtesterna. Tygproverna har också varit för små för att kunna följa standardmåtten vid 
brandtesterna. Det här beror på att den spannram som använts haft en begränsad storlek. 
Gaslågan till brandtesterna har inte gått att ställa in på grund av inställningsproblem på 
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utrustningen. Det resulterade i att lågan därför varit något lägre än beskrivet i standarden. De 
bomullstrådar som enligt standarden skall finnas horisontellt längsmed provkroppen vid 
brandtest har vi bortsett ifrån då tygprovet varit så pass litet att det inte nått upp till tredje 
infästning och på det viset vikt sig innan första tråden. Vi har inte heller haft möjlighet att 
testa provbitar i både varp och väftriktningen utan har nöjt oss med att endast testa i 
varpriktningen. Grundtanken bakom hela brandtestet är att få en uppfattning om hur ett 
material brinner och vad skillnaden blir om man tillför ett flamskyddande medel. Vid 
mätningen av efterbrinntiden använde vi oss av ett stoppur. Här startade och stoppade vi uret 
manuellt vilket kan ha inverkat på resultaten då man måste tas hänsyn till reaktionstiden. 
Andelen skadat material mättes med en stållinjal. Då vissa provbitar förvridits vid brandtestet 
finns en viss svårighet vid inmätningen.  
Enligt brandstandarden skall alla provbitar konditioneras i 20°C och 65 % luftfuktighet i 24 
timmar före brandtest. Det här har vi avvikit ifrån på grund av tids- och platsbrist. 
För den här uppgiften anser vi att våra modifierade testmetoder räcker för att få indikationer 
på vilka produkter som är intressanta för företaget. 
 
Då all beläggning och impregnering gjorts manuellt på testutrustningen i laboratoriet på FOV 
finns risk för att andelen kemikalier som tillförts textilen varierar. Det här kan ha gett utslag i 
testresultaten.  
 
Mycket tid har gått till att förbereda inför testerna. Exempelvis har flamskyddsbehandlingarna 
i labbet tagit mest av vår tid då det är flera koncentrationer av kemikalier som skall blandas, 
proverna härdas en i taget och ibland på olika temperaturer, samt att alla provbitar ska 
behandlas två gånger (vatten-/ oljeavvisning och flamskydd).  
 
Som tidigare nämnts så har vi avvikit en del från de standarder som vi utgått ifrån. Det här bör 
hållas i beaktning när man granskar de resultat som uppmätts då alla mätvärden inte är helt 
pålitliga. Uppgiften som vi fick till oss var att skapa en överblick på vad som finns inom 
flamskydd på marknaden och därför ville vi testa så många produkter som var möjligt. På 
grund av det här hann vi bara med att göra ett fåtal prover, och därav tester, på varje 
flamskyddsmedel. Vi anser ändå att våra resultat ger en fingervisning om flamskyddets 
karaktär och kan ligga som grund till vidare provning. 
 

5.2  Slutsats 
Det finns flamskyddsmedel på marknaden som uppfyller tvättbeständighet och som går att 
kombinera med en vatten- och oljeavvisande behandling. Det svåra är att hitta ett 
flamskyddsmedel som uppfyller båda kraven. De beläggningar som vi testat har inte haft 
några större problem med att kombineras med en smutsavvisande behandling men 
tvättbeständigheten har varit varierande. De flamskydd som impregnerats på varan har haft 
bättre tvättbeständighet överlag men istället fallit på kompatibiliteten med en smutsavvisning. 
De flamskyddsmedel som vi har testat i det här arbetet är en bråkdel av vad som finns på 
marknaden. Trots det finns ett tydligt mönster vad gäller egenskaper hos beläggningar och 
impregneringar. 



80 
 

5.3  Rekommendationer för vidare tester 
De resultat som framkommit i våra tester visar på flera produkter som är intressanta för vidare 
provning. Vi har lagt en grund men det behövs mer ingående tester för att kunna få ett pålitligt 
resultat. De flamskyddsmedel som är värda att gå vidare med är följande: Grafit CB 103, 
Ruco-Coat FR 2200, Aflamman TL 1270, Aflammit NY samt Bemiflame PES. Intressant är 
att ta reda på om det finns bättre top coatings för Aflamman och grafiten som är behagligare 
mot huden. Beläggningarna är av större intresse att gå vidare med då de fungerar tillsammans 
med en smutsavvisning. Aflammit och Bemiflame går bra ihop med vattenavvisning men inte 
med smutsavvisning. Kanske finns det bättre alternativ som är kompatibla med en 
smutsavvisning. 
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6.1  Leverantörslista 
Schmits Chemical Solutions, www.schmits.com 

Bemiflame PAH 
Bemiflame PES 
Bemiflame PSC 
Bemiflame PSL 
 
Rudolf Chemie, www.rudolf.de 

Ruco- Coat FR 2200 
Ruco- Dry DHN 
Ruco- Guard AFR6 
Ruco- Guard EPF 2023 
 
Diazo AB (Thor), www.diazo.se 

Performax 10966 
Aflammit NY 
Aflamman TL 1270 
Nanoflam TP18 
Nanoflam BP10 
CB 103 
CB 126 
 
AB Nils Holmberg, www.nilsholmberg.se 
Lamethan ADH- 1 
 
Polycoating GMBH, www.polycoatingtextiles.eu 
Comfort plus FR- 3 
  

http://www.schmits.com/�
http://www.rudolf.de/�
http://www.diazo.se/�
http://www.nilsholmberg.se/�
http://www.polycoatingtextiles.eu/�
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7 Bilagor 
1. Recepturer 

2,5 min, 130°C 
(1 min, 160°C) 

2 min, 105°C 
Aflammit NY 
1&2 

Recept 1 Recept 2 Recept 3 Recept 4 Recept 5 

Koncentration 
(g/l) 

50 75 100 125 150 

NY 1 (g) 25 37,5 50 62,5 75 
NY 2 (g) 25 37,5 50 62,5 75 
Total mängd 
(ml) 

500 500 500 500 500 

Fyll upp med vatten till 500 ml. 
2 min, 165oC 

Kemikalieupptagning Aflammit NY 
Test Koncentration 

(g/l) 
Vikt obehandlad 

(g) 
Vikt härdad/torr 

(g) 
Kemikalieupptagning 

(%) 
Lösning   

temp. (°C) 
1;1  

50 
30,83 31,7 2,8  

28 1;2 31,9 32,6 2,2 
1;3 29,1 29,9 2,7 
2;1  

75 
31,5 33,2 5,4  

27 2;2 31,5 33,3 5,7 
2;3 31,8 33,3 4,7 
3;1  

100 
31,9 34,7 8,8  

30 3;2 32,2 34,6 7,4 
3;3 32,6 35,3 8,3 
4;1  

125 
32,1 35,4 10,3  

30 4;2 29,1 32 10 
4;3 32,2 35,5 10,2 
5;1  

150 
31,6 35,5 12,3  

30 5;2 31,4 35,4 12,7 
5;3 31,5 35,3 12,1 

Produktbladet rekommenderar en torrupptagning av kemikalien på 4-8%. 

Aflamman TL 1270 Funktion Recept 
TL 1270 (g) Flamskyddsmedel 280 
Mirox RA neu (g) Förtjockare 20 
Total mängd (g)  300 

Nanoflam BP 10 Funktion Recept 
Performax 10966 (g) Vidhäftningsmedel 5 
BP10 (g) Top coating 95 
Total mängd (g)  100 
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Bemiflame PAH Recept 1 Recept 2 Recept 3 
Koncentration g/l 100 200 300 
Bemiflame PAH (g) 50 100 150 
Total mängd (ml) 500 500 500 
    
Badtemperatur (°C) 20 21 21 
Fyll upp med vatten till 500 ml. 
3 min, 160°C 

Bemiflame PES Recept 1 Recept 2 Recept 3 
Koncentration g/l 30 100 200 
Bemiflame PES (g) 15 50 100 
Ammoniak (ml) 0,5 3,2 6,6 
Total mängd (ml) 500 500 500 
    
Ph 7,0 7,0 7,0 
Badtemperatur (°C) 22 22 24 
Fyll upp med vatten till 500 ml. 
1,5 min, 190°C 

Reduktionstvätt Badförhållande Mängd  
Lut  7:1000 21g 
Hydrosulfit 5:1000 15g 
Vatten  3000ml 
Badtemperatur 70°C 
Tvättid 10 minuter 

Neutraliseringsbad Badförhållande Mängd 
Ättiksyra 6:1000 15g 
Vatten  2500ml 
Badtemperatur 20°C 
Tvättid 10 min 
Torktid 2 min, 110°C 

Bemiflame PSC Recept 1 Recept 2 
Koncentration g/l 100 200 
Bemiflame PSC 50 100 
Total mängd (ml) 500 500 
   
Badtemperatur (°C) 23 20 
Fyll upp men vatten till 500 ml. 
2 min (130°C) 
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Bemiflame PSL Recept 1 Recept 2 Recept 3 
Koncentration g/l 200 300 400 
Bemiflame PSL (g) 100 150 200 
Total mängd (ml) 500 500 500 
    
Badtemperatur (°C) 22 21 22 
Fyll upp med vatten till 500 ml. 
3 min, 150°C 

Eftertvätt Badförhållande Mängd 
Soda  1:1000 4g 
Lavotan DSU  1:1000 4g 
Heptol NWS  1:2000 2g 
Vatten   400ml 
Badtemperatur 40°C 
Tvättid 3-4 min 
Torktid 2 min, 110°C 
 
Ruco-Coat FR 
2200 

Funktion Recept 1 Recept 2 Recept 3 

Koncentration  5% 10% 20% 
Akrylatlim (g) Beläggningsmassa 190 270 240 
FR 2200 (g) Flamskyddsmedel 10 30 60 
Total mängd (g)  200 300 300 
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2. Färgförändring
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3. Vattenavvisning 

Kemikalier Koncentration Funktion Recept 
Ättiksyra 1 g/l pH-justerare 0,5 g 
Invadin PBN  2 g/l Vätmedel 1 g 
Ruco-Dry DHN DHN 30 g/l Vattenavvisare 30 g 
Total mängd   500 ml 
Fyll upp med vatten till 500 ml. 
2-2,5 min (130°C) 

Material Behandling Före 
tvätt 

Polyamid Grafit CB 103 0,2 mm+FC 5 
  Aflammit NY 1&2 200 g/l+RD 5 
  Ruco-Coat FR 2200 

(10%)+membran+FC 
5 

  Ruco-Coat FR 2200 (10%)+FC 5 
  Aflamman TL 1270 (0,2 

mm)+TP+RD 
4 - 5 

Polyester Bemiflame PES 200 g/l+RD 5 
  Grafit CB 103 0,2 mm+FC 5 
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4. Oljeavvisning 

Ingredienser:  
Ättiksyra  Ph- justerare 
Invadin PBN Vätmedel 
Ruco Dry DHN Vattenavvisning 
Ruco-Guard AFR6 Fluorkarbon (olje- och vattenavvisande effekt) 
Ruco-Guard EPF 2023 Fixering 
Vatten  
På grund av sekretess kan ej mängd anges. 
2-2,5 min (130°C) 
 

Material Behandling Före 
tvätt 

Polyamid Grafit CB 103 0,2 mm+FC 5 
  Ruco-Coat FR 2200 

(10%)+membran+FC 
5 

  Ruco-Coat FR 2200 (10%)+ FC 5 
  Aflamman TL 1270 (0,2 mm)+FC 5 
Polyester Grafit CB 103 0,2 mm+FC 5 
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5. Grepptest 
Material Behandling Bedömning 
Polyester Bemiflame PES koncentration g/l   
  150 5 
  200 5 
  150 + RD 4 - 5 
  200 + RD 5 - 5 
  150 + tvätt 60°C 5 
  200 + tvätt 60°C 5 
  150 + RD + tvätt 60°C 5 
  200 + RD + tvätt 60°C 5 
      
Polyamid Aflammit NY 1&2 koncentration g/l   
  125 1 - 2 
  150 1 
  125 + RD 1 
  150 + RD 1 
  125 + tvätt 60°C 4 
  150 + tvätt 60°C 4 
  125 + RD + tvätt 60°C 4 
  150 + RD + tvätt 60°C 4 
      
Polyamid Ruco-Dry DHN, Ruco-Coat FR 2200 

koncentration % + membran 
  

  0 4 - 5 
  5 4 - 5 
  10 4 - 5 
  20 4 - 5 
  5 + tvätt 40°C 4 - 5 
  10 + tvätt 40°C 4 - 5 
  20 + tvätt 40°C 4 - 5 
      
Polyamid Ruco-Dry DHN, Ruco-Coat FR 2200 

koncentration % 
  

  0 5 
  5 5 
  10 5 
  20 5 
  5 + tvätt 40°C 5 
  10 + tvätt 40°C 5 
  20 + tvätt 40°C 5 
      
Polyamid Aflamman TL 1270 tjocklek mm   
  0,2 2 
  0,2 + tvätt 40°C 2 
  0,2 + TP + tvätt 40°C 1 - 2 
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6. Dragstyrka 

Material Behandling Max kraft (N) Töjning vid F 
max (%) 

Polyamid Obehandlad 2228,1 43,85 
 Ruco-Coat FR 2200 (20%) + FC 2047,5 52,9 
 Ruco-Coat FR 2200 (20%) + FC + 

membran 
2140,4 50,6 

 Aflamman TL 1270 (0,2mm) + FC + 
TP 

2104,3 54,1 

 Aflamman TL 1270 (0,2mm) + RD + 
TP 

1965,15 45,65 

 Aflammit NY 1&2 (150g/l) + RD  2338,65 44,7 
 Aflammit NY 1&2 (150g/l) + RD + 

tvätt 40°C 
2247,05 45,45 

       
Polyester Obehandlad 1113,1 31,8 
 Bemiflame PES (200g/l) + RD 1162,7 34,6 
 Bemiflame PES (200g/l) + RD + tvätt 

60°C 
1161,1 33,6 
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7. Rivstyrka 

Material Behandling Medelvärde av F 
max (N) 

Polyamid Obehandlad 91,75 
  Ruco-Coat FR 2200 (20%) + FC 144,6 
  Ruco-Coat FR 2200 (20%) + 

membran + FC 
142,5 

  Aflamman TL 1270 (0,2mm) + FC + 
TP 

138,7 

  Aflamman TL 1270 (0,2mm) + RD + 
TP 

115,1 

  Aflammit NY (150g/l) + RD  107,5 
  Aflammit NY (150g/l) + RD + tvätt 

40°C 
113,7 

      
Polyester Obehandlad 40,35 
  Bemiflame PES (200g/l) + RD 77,7 
  Bemiflame PES (200g/l) + RD + tvätt 

60°C 
72,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

8. Företagsbeskrivning 

FOV Fabrics AB  

1962 etablerades Fodervävnader på den svenska marknaden och började förse denna med 
fodertyger för herrekipering. Efterfrågan var enorm, inte minst i Boråstrakten, och företaget 
gjorde stora vinster. Så stora att de flera gånger sänkte sina priser. Under sjuttiotalet flyttade 
många sin produktion utomlands, vilket medförde att Fodervävnader började utforska nya 
möjligheter. Det var i samband med detta som deras nuvarande produkttyper introducerades i 
företaget, nämligen tekniska textilier. Företaget bytte även namn till FOV fabrics AB i 
anknytning till sin nya profilering. 
 
1989 påbörjades nya samarbeten, bland annat med Gore Tex, Autoliv och Volvo som än idag 
är FOV:s största kund. I början av 90- talet lanserade Volvo den första bilen med en airbag av 
textil, framtagen på företaget. Detta ledde till en stor ökning i omsättning viket resulterade i 
att man avslutade alla olönsamma projekt och tillverkning av airbagväv upptog 60% av 
FOV:s produktion. 
 
FOV köptes 1989 av La Tour men såldes 2008 till nuvarande ägare Fredrik Johansson och 
Mats Lundgren. På två år har FOV utökat sin bemanning från 73 anställda till nuvarande 100, 
och har idag en omsättning på ca 150 miljoner kronor. Det finns stora förhoppningar om ökad 
omsättning i takt med att produktutvecklingen avanceras, och nya projekt påbörjas. 
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