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SAMMANFATTNING 

En funktionsbeläggning består av ett polymert material som beläggs till en textil 
yta. Denna typ av beläggning används för funktionsplagg och det belagda 
materialet har som uppgift att skydda användaren från vatten samtidigt som den har 
god ånggenomsläpplighet. För att tvärbinda funktionsbeläggningen och öka dess 
hållfasthet appliceras ett översta skikt av polymer som kallas topcoat. En topcoat 
innehåller tvärbindande ämnen som till exempel isocyanater eller formaldehyd. 
Dessa ämnen är mycket miljö- och hälsoskadliga. Denna studie har genomförts i 
syfte att undersöka möjligheten till en reducering av mängden topcoat och därmed 
minskning av skadliga kemikalier, i en funktionsbeläggning. 
 
En mikroporös polyuretanbeläggning applicerades på en polyesterväv med 
valsrakling. Därefter belades två vattenbaserade topcoats innehållande olika 
tvärbindare: en med formaldehyd och en med isocyanater, genom luftrakling. 
Genom att späda den ena topcoaten med olika mängd vatten, variera lutningen av 
beläggningskniven och ändra knivens tryck mot väven vid beläggning utvecklades 
sex olika material.  
 
Väven med beläggning och olika variation av topcoat testades sedan med avseende 
på kvalitet. Tester av materialens vattentäthet, ånggenomsläpplighet och 
nöthållfasthet utfördes. Mängden applicerad topcoat undersöktes genom areavikt- 
och tjockleksmätning. De belagda ytorna granskades i mikroskop för att analysera 
eventuella variationer mellan materialen.  
 
De belagda materialen var inte vattentäta (<100 cm vattenpelare). Studien visar 
dock att materialet belagt med en formaldehydbaserad topcoat som spätts med 68 
% vatten visar statistiskt säkerställt högre medelvärde i vattentäthetstestet, jämfört 
med det material som belagts på samma vis men med den ospädda varianten av 
samma topcoat. Resultaten från areavikts- samt tjockleksmätningen visade inte 
med säkerhet om vinkeln på knivens lutning eller dess tryck mot väven hade någon 
påverkan på mängden topcoat som belades. Alla material med de spädda 
varianterna av topcoat visade god ånggenomsläpplighet, vilken också förbättrades 
avsevärt efter tvätt samtidigt som materialens vattentäthet inte försämrades i 
samma skala. Detta resultat är mycket intressant då bibehållen vattentäthet i 
kombination med god ånggenomsläpplighet efter tvätt är en viktig egenskap för 
funktionsbeläggningar.  
 
Slutledningsvis visar resultaten på möjligheter i att späda topcoaten innan 
applicering och därigenom uppnå intressanta materialegenskaper i kombination 
med minskad kemikalieanvändning. Vidare undersökningar krävs dock för att 
säkerställa eftersträvad vattentät funktion.   
 
Nyckelord: Funktionsbeläggning, mikroporös, polyuretan, topcoat, isocyanater, 
formaldehyd, vattentäthet, ånggenomsläpplighet 
 
  



  

  



  

ABSTRACT 
 
Textile coatings may be defined as the polymer layer which is applied to a textile 
substrate. Functional coatings are waterproof and have a high water vapor 
permeability and are therefore used for functional clothing. To improve the 
abrasion resistance of the coating, a crosslinking layer, topcoat, is applied on top of 
the coating. The topcoat contains health- and environmentally hazardous chemicals 
such as formaldehyde and isocyanates and trying to minimize the usage of these 
chemicals are therefore of great importance. This study has been carried out with 
the aim of reducing the amount of topcoat in functional coatings.  
  
In this study, a microporous polyurethane coating was applied to a polyester weave 
by roll coating. Two different topcoats containing different crosslinking agents, 
formaldehyde and isocyanate, were then applied by air coating. Through diluting 
one of the topcoats with varying amount of water, changing the angle of the knife 
and the pressure of the knife on the fabric while applying the topcoats, six different 
materials was produced. These materials were then tested to investigate how the 
functionality changed with the varying parameters. The waterproofness, vapor 
permeability and abrasion resistance of the coated materials were tested as well as 
the weight per square meter and thickness of the materials. The coated surface was 
examined under microscope to investigate if there was any difference between the 
coatings. The waterproof- and vapor permeability properties of the coated fabrics 
were tested before and after they were washed.  
 
The study showed that the coated materials were not waterproof (<100 cm water 
column). Results indicate however that the formaldehyde-based topcoat diluted 
with 68 % water is more waterproof than the material coated in the same way with 
the same topcoat but without water. After measuring the weight and thickness of 
the materials, it can not be ensured that changing the angle of the knife or its 
pressure towards the fabric has any impact on the amount of topcoat applied. All 
the materials coated with the diluted topcoat had high water vapor permeability. 
The vapor permeability of the materials also was improved significantly after they 
were washed and simultaneously their waterproof abilities only slightly decreased. 
This is interesting since keeping a high water vapor permeability together with 
water resistance after wash is an important property for functional coatings.  
 
The results from this study show possibilities in diluting a topcoat before 
application and therefore reduce the amount of chemicals used and still keeping the 
functionality of the material. Further investigations are needed to ensure the 
wanted waterproof features.  
 
Keywords: Functional coating, microporous, polyurethane, topcoat, isocyanates, 
formaldehyde, waterproof, breathability 

 
  



  

  



  

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 
 
I detta arbete undersöks möjligheten till att använda mindre mängd kemikalier i det 
översta lagret, topcoat, hos en beläggning för funktionsmaterial. Kemikalierna som 
finns i topcoaten är mycket skadliga för både hälsa och miljö. Genom att variera 
inställningarna vid applicering och späda topcoaten med olika mängd vatten har 
författarna undersökt hur materialets förmåga att stå emot vatten och släppa 
igenom ånga påverkas.  
 
En polyesterväv belades med olika varianter av topcoat vid Textilhögskolan i 
Borås och sedan kvalitettestades dessa på Textil och Läderlaboratoriet i Stockholm. 
Materialens vattentäthet, ånggenomsläpplighet och nöthållfasthet testades. Ytorna 
av beläggningen studerades i mikroskop och deras areavikt- och tjocklek mättes. 
Tester av ånggenomgång och vattentäthet utfördes både före och efter materialen 
tvättats för att undersöka vilken påverkan detta hade på resultaten.  
 
De belagda materialen visade sig inte vara vattentäta. Testresultaten visar däremot 
att materialet med den topcoat som spätts med högst andel vatten hade högre 
vattentäthet än materialet belagt på samma vis med samma topcoat fast ospädd. 
Efter materialen tvättats ökade deras förmåga att släppa igenom ånga medan 
materialens vattentäthet endast minskade något. Utifrån resultaten från vikt- och 
tjockleksmätningen kan det dock inte sägas att mängden applicerad topcoat 
påverkas av appliceringsparametrarna. Sammanfattningsvis visar studien 
möjligheter för minskning av kemikalier i topcoat. Vidare undersökningar är dock 
nödvändiga för att säkerställa att vattentäthet uppnås.  
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1 INTRODUKTION 
1.1 BAKGRUND 

Idag beläggs en stor del av funktionsplagg inom både sport- och modebranschen. 
Funktionsmaterial definieras som textilier som står emot 100 cm vattenpelare (9,8 
kPa) utan att läcka, samtidigt som vattenånga tillåts gå igenom materialet (Butola  
2008). Det råder dock skilda meningar kring vad som menas med att en produkt är 
vattentät. Mukhopadhyay och Vinay Kumar (2008) hävdar att ett material med bra 
vattentäthet ska klara mellan 130-500 cm vattenpelare. Belagda textila material kan 
beskrivas som kompositer vilka tillverkas genom en kombination av ett textilt 
material och en polymerbaserad beläggning som appliceras på textilens yta. Som 
beläggningar används sådana polymerer som kan bearbetas till harts eller pasta. 
Material med funktionsbeläggningar används i allt från jackor till tält och även 
inom medicinska applikationer.(Mukhopadhyay & Vinay Kumar  2008) 
 
Textilier med hög vattentäthet riskerar att inte ha lika god ånggenomsläpplighet då 
det finns risk att ett för tätt skikt skapats. Vid låg ånggenomsläpplighet uppstår 
problem med att svett och vattenånga som lämnar kroppen inte släpps ut från 
textilen. Fukten kyls då ned och stängs in på insidan av textilen som i sin tur kyler 
ner kroppen.(Lomax  2009) Komfortmässigt är ånggenomsläpplighet och 
vattentäthet viktiga egenskaper för ett funktionsplagg (Mukhopadhyay & Vinay 
Kumar  2008).  I extrema fall kan en dålig ånggenomsläpplighet vid låga yttre 
temperaturer leda till hypotermi, kraftig nedkylning, vilket är ett livshotande 
tillstånd. Att bära funktionella kläder minskar risken för att hamna i detta 
tillstånd.(Butola  2008)  
 
De polymerer som ger funktionella egenskaper kan till exempel vara mikroporösa, 
hydrofila eller också en blandning av de båda (Mukhopadhyay & Vinay Kumar  
2008). En mikroporös polyuretanbeläggning kan fås antingen genom avdunstning 
av vatten eller genom fasseparation av polyuretanlösning (Fung 2002). 
Fasseparation innebär att polyuretanen låts koagulera antingen med hjälp av salter 
eller genom avdunstning av lösningsmedel (Jassal & Agrawal 2010). Vilken 
ånggenomsläpplighet beläggningen får kan varieras beroende på mängden vatten 
eller lösningsmedel i blandningen (Fung 2002).  
 

 
Figur 1 Beläggning och topcoat på en väv 

Två lager beläggning appliceras vanligtvis på tyget varav det första ger vidhäftning 
till tyget (figur 1). Det andra lagret, topcoaten, innehåller ofta kemikalier som ger 
ökad vattenavvisning samtidigt som det tvärbinder beläggningen för att öka 
hållbarheten, nöthållfastheten och tvättbarheten.(Sen 2008)(Fung  2002) I detta 
projekt används två olika topcoats som innehåller formaldehyd respektive 
isocyanater som tvärbindare. Dessa ämnen är mycket skadliga för hälsa och miljö. 
(Kemikalieinspektionen  2011b)  (Arbetsmiljöverket  2014). 
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1.2 PROBLEMFORMULERING 

Med ökad användning av funktionsplagg medföljer en ökad mängd applicerad 
beläggningspolymer. Topcoaten är vanligtvis av en annan kemisk sammansättning 
än det understa lagret beläggningspolymer och innehåller mer tvärbindande ämnen. 
De tvärbindande ämnena i topcoaten är miljö- och hälsoskadliga ämnen som 
formaldehyd och isocyanater. För att minska mängden kemikalier som appliceras 
är det relevant att se över om mängden topcoat som används till funktionsplagg kan 
minskas samtidigt som dess funktionalitet behålls.  
 
Eftersom topcoaten är den komponent som i högsta grad påverkar beläggningens 
hållfasthet är appliceringen av denna mycket viktigt för livslängden av den belagda 
produkten. En ökad livslängd för produkten bidrar i sin tur till minskad 
klimatpåverkan. Efter att ha studerat tidigare forskning på området textila 
beläggningar kunde författarna dra slutsatsen att mycket lite vetenskapligt arbete 
har gjorts gällande reducering och utveckling av topcoaten. 

1.3 SYFTE 

Syftet med rapporten är att undersöka möjligheten till en reducering av mängden 
topcoat i en funktionsbeläggning och därmed minska mängden kemikalier som 
används i beläggningsprocessen. Reduceringen får inte kompromissa med 
produktens funktionalitet och därmed ska en god ånggenomgång och vattentäthet 
kvarstår hos den belagda väven. 

1.4 FORSKNINGSFRÅGOR 

Huvudfrågan som undersökts i rapporten lyder:  
Kan mängden topcoat som appliceras genom luftrakling reduceras samtidigt som 
den belagda vävens funktionalitet och hållfasthet bibehålls?  
 
 Vidare har följande underfrågor även behandlats: 

• Går det att på ett reproducerbart sätt att reducera mängden topcoat genom 
att späda den med vatten?  

• Hur påverkas mängden belagd topcoat vid variation av knivens lutning och 
knivens tryck mot väven vid beläggning?  

• Hur påverkas de belagda materialens vattentäthet och ånggenomsläpplighet 
med de varierande parametrarna för reducering?  

• Hur påverkas vattentätheten och ånggenomsläppligheten för de olika 
belagda materialen före och efter att de tvättats?  

• Kan någon skillnad urskiljas på vattentätheten eller 
ånggenomsläppligheten beroende på om det tvärbindande ämnet i 
topcoaten är isocyanater eller formaldehyd? 
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1.5 AVGRÄNSNINGAR 

I projektet användes den mikroporösa polyuretanbeläggningen Tubicoat MP som 
första beläggningslager. Denna valdes som beläggning eftersom FOV Fabrics 
använder sig av denna för att skapa en vattentät och ånggenomsläpplig vara. 
Tubicoat MP belades med knivrakling och inga parametrar varierades vis 
appliceringen. Knivrakling användes eftersom det är en av de vanligaste 
appliceringsmetoderna för beläggningar och inga parametrar ändrades då arbetets 
fokus begränsades till att utreda topcoatens påverkan på ett belagt material. 
Materialet som belades var en polyesterväv i tvåskaft, vilken ofta används för 
beläggningar av funktionsplagg. Kniven som användes var av J-profil, denna är 
vanlig vid applicering av skummade kemikalier. 
 
De belagda materialen tvättades tre gånger för att utreda hur 
ånggenomsläppligheten och vattentätheten påverkades av detta. Materialens 
nöthållfasthet och areavikt testades inte efter tvätt. Endast tre av materialen; P75°, 
P5675° och P2875° (tabell 14), testades för ånggenomgång efter tvätt. 
 
Eftersom syftet med projektet var att minimera miljöpåverkan i 
beläggningsprocessen, valdes lösningsmedelsbaserade beläggningsprodukter bort. 
Istället användes vattenbaserade beläggningsprodukter eftersom dessa ur en 
arbetsmiljösynpunkt är mycket mindre hälsoskadliga. All beläggning utfördes efter 
att väven impregnerats med en dendrimerbaserad vattenavvisning. Detta gjordes då 
alla funktonsplagg på marknaden vanligtvis är både vattenavvisande och vattentäta. 
Dendrimerer valdes då de anses mer miljövänlig än fluorkarbonbaserade 
vattenavvisningar.   
 
De två topcoats som användes, Tubicoat TCT och Permax™ 202, var från två olika 
kemikalieåterförsäljare. Då författarna tidigt i projektet fick kontakt med 
kemikalieföretagen CHT och Lubrizol valdes de två topcoatprodukterna ut från 
dessa företags sortiment. Tubicoat TCT är från CHT och Permax™ 202 från 
Lubrizol. De innehåller olika tvärbindande ämnen. Båda topcoaterna applicerades 
med luftrakling som är den vanligaste metoden för applicering av topcoat samt 
möjliggör denna metod att en liten mängd appliceras.  Endast Permax™ 202 
späddes med olika delar vatten för att uppnå olika koncentrationer av topcoaten. 
Två olika vinklar på kniven samt två olika tryck från kniven mot tyget jämfördes 
vid applikationen.  
 
Beläggningskemikaliernas viskositet testades inte eftersom det inte fanns tillgång 
till mätutrustning vid tillfället på pastorna togs fram. Hur tvärbindningen skett 
mellan topcoaten och den mikroporösa beläggningen studerades inte på en 
molekylär nivå. 
 
De fullskaliga laborationer som utfördes begränsades till tre dagars tid, detta för att 
det krävdes assistans från två tekniker, Ellinor Niit och Catrin Tammjärv, på 
Textilhögskolan. Detta innebär att beläggningarna som togs fram under dessa dagar 
är de som testades och inga vidare prover utvecklades. 
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1.6 LITTERATURGENOMGÅNG 

För grundläggande fakta kring beläggningspolymerer, metoder och andra relevanta 
aspekter innefattande beläggningar har främst två böcker använts: Coated and 
laminated textiles av Walter Fung och Coated textiles- principles and applications 
av Ashish Kumar Sen. De är utgivna av Woodhead Publishing vilket är en känd 
utgivare av textilteknisk litteratur. Dessa böcker är även använda som referenser i 
funna vetenskapliga artiklar vilket bidrar till att författarna anser att källorna har en 
hög trovärdighet.  
 
För polymerteknisk kunskap har Polymerteknologi- Makromolekylär design av 
Ann- Christine Albertsson, Ulrica Edlund och Karin Odelius använts. Denna bok 
har använts som kurslitteratur under Textilingenjörsutbildningen. 
 
Kompletterande information kring ytterligare begrepp har sökts på 
informationsdatabaserna Polymer Library, Woodhead Publishing och Scopus. 
Sökningarna gjordes med målet att hitta kollegialt granskade vetenskapliga 
forskningsartiklar gällande området. De vetenskapliga artiklarnas publikationsår 
har tagits hänsyn till och övervägts beroende av innehållet. Referenser från artiklar 
som använts har setts över och till viss del också undersökts. Källorna har valts ut 
efter sin relevans och trovärdighet. 
 
Internetpublikationer har använts till viss del för information som rör kemikalier 
samt lagar och regler gällande användandet av dessa. Författarna har tagit del av 
publikationer från Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen och Centrum för 
Arbets- och Miljömedicin.  
 
Ett uppslagsverk: Encyclopedia of Polymer Science and Technology har använts 
för att skapa en djupare förståelse kring de skadliga ämnena i topcoat. Innehållet i 
detta uppslagsverk är kollegialt granskad och den upplaga som använts är från 
2014. 
 
Metoddelen i arbetet har utförts med hjälp av internationella standarder från 
Swedish Standards Institute. Standarderna har hämtats från databasen e-nav vilket 
är en databas som innehåller sökbara standarder inom flertalet olika områden.  
 
Figurer använda i rapporten har omarbetats och tagits fram av författarna själva 
med inspiration från dess angivna källa.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Textiler beläggs vanligtvis med viskösa beläggningspolymerer i form av pastor, 
lösningar och skum, men det är också möjligt att belägga med torra 
beläggningspolymerer som pulver eller film (Sen  2008). En pasta som används vid 
bestrykning är antingen vatten- eller lösningsmedelsbaserad och genom att dessa 
avdunstar i ugn bildas en fast polymerbaserad beläggning på tyget (Fung  2002). 
Metoder för tillverkningen av textila beläggningar av kontinuerliga polymerer är 
komplicerade och mångfacetterade (Lomax  2009). 
 
Fung (2002) beskriver att vid beläggning av en textil ges materialet nya 
egenskaper, till exempel skydd mot vätskor och gaser. Vidare beskriver han att 
beläggningar även ger det belagda materialet förbättrade existerande fysiska 
egenskaper som ökad nöthållfasthet, vattentäthet och ånggenomgång. Textilen som 
utgör basen av den belagda produkten avgör vanligtvis produktens drag och 
slitstyrka, dess elongation samt även dess dimensionsstabilitet, medan den belagda 
polymeren påverkar de egenskaperna som beskrivits ovan. Många egenskaper 
bestäms dock av kombinationen av komponenterna och därför måste båda noggrant 
väljas ut för att ge den bästa produkten utefter de krav som ställs.(Fung 2002)  
 
Viskositeten hos beläggningspolymeren är av högsta betydelse vid beläggning av 
en textil (Fung  2002). Beläggningspolymerer visar alltid icke-Newtonska 
egenskaper vilket innebär att dess viskositet ändras med skjuvhastigheten och 
skjuvspänningen (Sen 2008) (Albertsson, Edlund & Odelius 2012). Polymerernas 
viskositet kommer påverkas av skjuvningen som uppstår under 
beläggningsprocessen. Om exempelvis hög skjuvning uppstår vid bestrykningen 
kan detta leda till hög viskositet hos beläggningspolymeren och det i sin tur kan ge 
en ojämn fördelning över textilen. (Sen  2008) Polymerer med låg viskositet 
kommer lättare att rinna ut och tränga djupare in i tyget. Detta kommer ge en högre 
beläggningsvikt och det kan även skapa styvhet och minskad rivstyrka i textilen. 
Temperatur och luftfuktighet och eventuella tillsatser av additiv påverkar också 
materialens viskositet (Fung  2002)(Sen  2008). 
 
Enligt Fung (2002) är det vid applicering viktigt att säkerhetsställa att polymeren 
inte gått igenom textilen till den andra sidan. Vanligtvis är den belagda sidan 
produktens insida och motsvarande är yttersidan av produkten. Om beläggningen 
går igenom materialet måste processen stoppas och viskositeten på pastan 
ändras.(Fung  2002)  
 
Efter applicering av beläggningspolymeren är det viktigt att den tillåts torka under 
kontrollerade former. Om avdunstningen sker för fort, till exempel på grund av för 
hög temperatur eller luftflöde, finns risk att det bildas diskontinuiteter i 
beläggningen. Detta kan leda till att ytan på beläggningen hunnit torka innan 
vattnet eller lösningsmedlet avdunstat. Lösningsmedlet eller vattnet måste då 
”bryta” sig igenom det översta lagret vilket resulterar i små hål i beläggningen. 
(Woodruff  1992)  
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2.1 KNIVRAKLING 

Det finns ett stort antal olika metoder för att applicera beläggningspolymerer till 
textil varav knivrakling är den vanligaste. Beläggningspolymeren stryks här direkt 
över tyget med hjälp av en knivrakel. En knivrakel, eller kniv, är en anordning som 
består av en tunn, elastisk metallskiva som slätar ut och stryker på beläggningen 
mot underlaget (figur 2) (Sen  2008).  

 
Figur 2 Variation i beläggningsknivars utseende, (a) Knivprofil (b) V-formad kniv (c) Bull-

nose kniv (d) J-profil (alt. kniv med klack) (Fung 2002) 

Knivrakling kan delas in i vals- och luftrakling. 
 
Valsrakling innebär att kniven vilar mot en vals som är placerad rakt över en vals 
och under textilen som ska beläggas (figur 3). Denna metod används ofta när 
tjockare beläggningslager eftersträvas då avståndet mellan kniv och vals lätt kan 
kontrolleras.(Sen  2008) Det är viktigt att kniven klarar av att lagra pastan under 
bestrykning utan att vibrera då detta kan resultera i ojämnheter i den färdiga 
beläggningen.(Fung  2002) 

 
Vid luftrakling ligger kniven direkt mot tyget utan att vila mot en vals vilket 
resulterar i att mycket tunna beläggningar kan uppnås (figur 4). Metoden används 
främst på tyg som tillverkats av filamentgarn av till exempel polyamid eller 
polyester. Vid luftrakling av tyg med stapelfibergarn kommer fiberändarna dras 
genom beläggningen och ge en raspig yta vilket när kniven dras mot dem kan 
resultera i att pastan går igenom tyget.(Fung  2002) 

 
Figur 3Valsrakling (Fung 2002)  Figur 4 Luftrakling (Fung 2002)  
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Beläggningens tjocklek bestäms av polymerpastans egenskaper, 
beläggningshastigheten, den textila ytan samt avståndet mellan kniv och textil 
(Weinstein & Ruschak  2004). Även knivens lutning mot tyget och dess profil har 
betydelse (Sen 2008) Om kniven har en rundad ände ger detta en tjockare 
beläggning än om den vore vassare (figur 2) (Fung  2002). Om kniven är lutad i en 
spetsig vinkel (< 90°) mot tyget tränger mer beläggning in i tyget (figur 5). Detta 
beror på att en större mängd av pastan tränger ut i spetsen där det är ett högre tryck 
mot tyget. En trubbig vinkel (> 90°) resulterar således i att mindre mängd 
beläggning tränger in.(Sen  2008) 

 
Figur 5 Variation av knivens vinkel vid luftrakling (Fung 2002) 

Vid beläggning spänns tyget i en spannram för att få en jämn yta som sedan 
bestryks med polymeren (Fung  2002). Genom kontinuerlig tillförsel placeras 
pastan framför kniven och genom att tyget rör sig framåt kommer pastan ges en 
roterande rörelse vilket gör att pasta lagras framför kniven (figur 6) (Sen  2008). 
Mängden beläggning som tillförs textilen beror på vilka krav som ställts, bland 
annat eftersträvad beläggningsvikt, beläggningskemikaliens koncentration och dess 
viskositet. Den belagda väven blir ofta lättare efter appliceringen eftersom det 
sträcks ut i spannramen (Fung  2002). 

 
Figur 6 Beläggningspastan appliceras på textilen framför kniven (Sen 2008) 

 
Fung (2002) beskriver att först appliceras ett baslager av beläggningspolymer med 
en vass kniv. Detta utförs för att låsa och släta ut den textila ytan. Det är viktigt att 
det första lagret är mjukt och flexibelt. Om det är för styvt finns risken att 
beläggningen mekaniskt bryts loss från tyget vid deformation, även om 
vidhäftningen är någorlunda starkt. Därefter används en kniv med rundad spets för 
att belägga ett tjockare lager pasta. Det första lagret innehåller därför vanligtvis 
störst mängd polymer eftersom det tränger ner i den textila strukturen och skapar 
en tät yta på tyget. När andra lagret adderas är ytan som beläggs slätare, vilket 
innebär att mindre materialmängd krävs för fullgod täckning. Detta lager kommer 
därmed att väga mindre. Samma sak gäller vid en möjlig bestrykning av ett tredje 
lager.(Fung  2002)  
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2.2 POLYURETAN 

Polyuretaner (PU) är mycket mångsidiga polymerer och de återfinns som 
termoplaster, härdplaster, skummade produkter, elaster, fibrer och hartser. 
Gemensamt för dem är att de har uretanbindningar i sina huvudkedjor. Dessa 
skapas genom stegvis polymerisation där hydroxylgrupper reagerar med 
isocyanatgrupper. Att polyuretaner är så mångfasetterade beror på att de sällan 
skapas från lågmolekylära monomerer utan istället från oligomerer eller 
prepolymerer, korta polymerer, med två eller flera funktionella grupper. Den 
stegvisa polymerisationen av polyuretan kan vara reversibel vilket betyder att om 
tillräcklig upphettning av polymeren sker så depolymeriseras den och isocyanater 
spjälkas av.(Albertsson, Edlund & Odelius  2012) 
 
Termoplastisk polyuretan används till beläggningar. Sådana beläggningar är 
flexibla i låga temperaturer, har hög nöthållfasthet, hög drag- och rivstyrka, är 
mjuka och har goda draperingsmöjligheter. Nöthållfastheten hos termoplastisk 
polyuretan är starkare än den hos gummi. Den har en högre ånggenomgång än 
PVC och står emot vatten och lösningar bra.(Samms  2002) Till dess nackdelar hör 
att de har en tendens att gulna när den utsätts för UV-ljus och normalt sett används 
de endast efter tillsats av pigment.(Hall  2000) 

Lösningsmedelsbaserade polyuretanbeläggningar kan delas in i enkomponent- och 
tvåkomponentsystem. Enkomponentsystem kan i sin tur delas in i reaktiva- och fullt 
reagerade enkomponentsystem. Reaktiva enkomponentsystem består av 
prepolymerer med låg molekylvikt och isocyanatgrupper i ändarna. Dessa system 
löses i lösningsmedel med låg polaritet och härdas med vattenånga efter 
beläggning. De fullt reagerade enkomponentsystemen består av fullt reagerad 
termoplastisk polyuretanelastomer med hög molekylvikt. Denna polyuretan löses i 
ett lösningsmedel med hög polaritet och låts sedan självtorkas.(Sen  2008) 

I tvåkomponentsystem reageras prepolymerernas isocyanatgrupperna från den ena 
komponenten med polyhydroxyler i den andra komponenten. Dessa två 
komponenter blandas precis innan beläggningen. Beläggningen härdas genom att 
tvärbindningar bildas mellan uretankedjorna. Lösningsmedlen som används vid 
beläggningen får inte innehålla fukt eller reaktivt syre för att reaktioner mellan fria 
isocyanater i tvåkomponentssystem ska undvikas. Av samma skäl är det också 
viktigt att eventuella pigment som används är fria från fukt.(Sen  2008) 

Lösningsmedel i beläggningsprodukter utgör en direkt fara för fabriksarbetarna och 
miljön då de är mycket flyktiga och giftiga. Därmed är det av stor fördel att 
använda vattenbaserade produkter. Fördelar med att använda vattenbaserade 
produkter är också att kostnader för luftreningsutrustning undviks samt kostnader 
för hanteringen av giftigt restavfall minskar. (Swanberg  1993)  
 
Ett av de vanligaste additiven som används i polyuretanbeläggningar är 
fyllnadsmedel med kiselsyragel för att minska glansen. Även UV-absorberande 
ämnen, antioxidanter och flödesförbättrande ämnen används ofta. Eftersom 
polyuretanbeläggningar är så varierbara används de inom många olika områden, 
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från beklädnadstextil till uppblåsbara flottar. De går även att kemtvätta eftersom de 
inte innehåller mjukgörare.(Sen  2008) Polyuretanbeläggningar kan vara 
mikroporösa eller hydrofila.(Samms  2002) 

2.2.1 MIKROPORÖSA BELÄGGNINGAR 

Mikroporösa beläggningar har en porös yta, vanligtvis med porer som har mellan 
0,1-50 µm porstorlek. Beläggningarna kan bestå av polyuretaner, 
polytetrafluoretylen (PTFE), akrylater eller polyaminosyror. Så länge porstorleken 
i den yttre delen av beläggningen är mellan 2-3 µm så skapas vanligtvis en 
vattentät yta. (Mukhopadhyay & Vinay Kumar  2008) Porerna är då för små för att 
vattendroppar ska kunna tränga igenom (100 µm) men stora nog för att låta 
vattenånga passera och ger det dess ånggenomsläpplighet (figur 7). Till den 
vattentäta effekten bidra även polymerernas hydrofoba egenskaper. (Butola  2008) 
Ånggenomsläpplighet hos en textil definieras som ett materials möjlighet att tillåta 
ånga från kroppen att överföras eller spridas från insidan till utsidan av materialet 
(Hunter & Fan  2009). Enligt Ficks lag om diffusion bestäms flödet av gaser 
genom material av hastigheten hos ånggenomgång, så kallad Water Vapor 
Transmission Rate, WVTR (Lomax  2009), vilket definieras som vattenångans 
flöde under en specifik tid över en specifik area, mätt under kontrollerad 
temperatur och luftfuktighet. (Jassal & Agrawal  2010) 

 
Figur 7 Mikroporös beläggning (Smith 2010) 

Mikroporösa beläggningar har normalt en matt, vit yta som beror på att ljusstrålar 
bryts mot ytans ojämna mikroporösa struktur. Oändligt många variationer av 
porösa strukturer är möjliga beroende på porernas storlek, form och distribution i 
beläggningen.(Lomax  2009) 
 
Det finns risk att mikroporösa beläggningar som utsätts för extra tryck eller töjning 
kan börja släppa igenom vatten (Fung  2002). Ytterligare en nackdel med 
mikroporösa material är att de lätt kan täppas till av bland annat smuts, salter och 
oljor. Detta är en svaghet som kan påverka både ånggenomgången och 
vattentätheten hos beläggningen. Därför innehåller nästan alla porösa material en 
väldigt tunn film av polymerer som låser in ytan och förebygger nedsmutsning. 
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Detta extra lager är ibland oljeavvisande, men det måste även vara hydrofilt för att 
maximera ånggenomgången i materialet.(Lomax  2009)  
 
Den vanligaste och mest kända mikroporösa produkten är Gore-Tex membran, 
som tillverkas av expanderad PTFE.(Butola  2008) Dessa membran består av 1,4 
miljarder mikroporer per cm2. (Mukhopadhyay & Vinay Kumar  2008) 

2.2.2 HYDROFILA BELÄGGNINGAR 

Hydrofila beläggningar är täta och enhetliga filmer utan porer. De tillverkas av 
kemiskt modifierad polyester eller polyuretan (Butola  2008). Beläggningarna är 
naturligt blanka och genomskinliga (Lomax  2009). 
 
En hydrofil beläggning fungerar genom en kemisk kedjereaktion mellan 
vattenångan och den solida filmen (figur 8). Beläggningen består av polymerer 
med kol-, väte- och syreatomer. Positiva och negativa laddningar skapas och detta 
möjliggör att svaga bindningar till vattenmolekylen bildas. Dessa svaga bindningar 
byts lätt ut och vattenmolekylen kan därför ”vandra” genom beläggningen. Det är 
uppbyggnaden av hydroxyl- och karboxylgrupper som skapar vidhäftning till 
vattenmolekylen och åstadkommer ånggenomgång. Väteatomerna i polymeren 
transporterar vattenmolekylen från sidan med hög luftfuktighet till sidan med låg 
luftfuktighet. (Mukhopadhyay & Vinay Kumar  2008) 

 
Figur 8 Hydrofil beläggning (Smith 2010) 

Fuktledningen sker genom de amorfa segmenten i polymeren medan vattendroppar 
avvisas i de kristallina delarna. (Mukhopadhyay & Vinay Kumar  2008) I de flesta 
polyuretaner sker ånggenomgången alltså främst i de amorfa delarna. Det resulterar 
i att ånggenomgången är omvänt proportionell mot kristalliniteten. Därför har en 
polymer med övervägande kristallina delar sämre ånggenomgång. 
Ånggenomgången kan även påverkas av olika tillsatser i 
beläggningspastan.(Samms  2002) Polyester eller polyuretan kan modifieras så de 
innehåller upp till 40 % polyetylenoxid eller polyetergrupper. Dessa grupper bildar 
amorfa delar i beläggningen. (Butola  2008) Tätheten i beläggningen ger en 
generellt högre vatten- och vindtäthet än den hos mikroporösa beläggningar. 
Vattnet får beläggningen att svälla och det är normalt att 40-100 % vattenånga 
absorberas. (Lomax  2009) 
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2.3 SKUMBELÄGGNING 

Genom att vispa polymerpastor bestående av antingen akrylater, vattenbaserade 
gummin eller polyuretaner kan ett skum bildas som sedan används för beläggning 
av textilier (Woodruff  1992) (Fung  2002). Att pastan skummas leder till lägre 
viskositet samtidigt som dess styrka och skjuvningsbeteende ändras. Pastans nya 
egenskaper bidrar till en enklare och mer kontrollerbar 
appliceringsprocess.(Woodruff  1992) Skummet kan beläggas med samma metoder 
som pasta men det finns även speciellt anpassade metoder för skummade 
beläggningskemikalier (Fung  2002). Den största fördelen med skumbeläggningar 
är minskningen av kemikalier, vatten och energi (Sen  2008). 
 
Både väv, trikå, spunna garner och öppna textila konstruktioner går att belägga 
med skum eftersom skummet kan appliceras utan att pressas in i tygets 
struktur.(Fung  2002) Generellt ska skummet ha lägre densitet ju mer öppen den 
textila strukturen är (Sen  2008). Varor som belagts med skum blir ofta mjuka med 
fint fall. Om skumbeläggningar krossas mellan valsarna efter härdning uppnås även 
en bra ånggenomsläpplighet.(Fung  2002) 
 
Skummet bildas genom att luft vispas in i pastan och olika skumvikt uppnås 
beroende på hur mycket luft som vispas in (Sen 2008). Vanligtvis används 
mekaniskt skummande maskiner och skummets densitet bestäms i huvudsak av 
lufttillförsel, vispens hastighet och pumphastighet i ett eventuellt skumaggregat. 
(Fung  2002). Skummets densitet är en viktig parameter för lyckat 
beläggningsresultat och den måste anpassas efter det tyg som ska beläggas. (Sen  
2008) Vid skumningen av beläggningspolymeren tillsätts vanligtvis 
förtjockningsmedel och fixerande ämnen (Sen  2008). 
 
Om skummet appliceras med knivrakling är det viktigt att det appliceras med en 
jämn hastighet framför kniven (figur 6). Helst ska endast en liten mängd extra 
skum ligga framför kniven då skummet annars riskerar att åldras med 
skinnbildning på ytan som följd. Av samma skäl är det också viktigt med 
kontinuerlig omrörning innan beläggning. (Fung  2002)  
 
Hur skummet torkat kontrolleras noga innan det belagda tyget tas ur spannramen, 
exempelvis genom att skummet pressas mellan fingrarna. Optimal skumbeläggning 
har ett vatteninnehåll på 5-10 % och stannar nere vid hoptryckning. (Sen  2008) 
Efter torkning krossas skumbeläggningen mellan valsar och härdas genom 
upphettning. Kvalitén på det krossade skummet bidrar till det färdiga materialets 
nöthållfasthet, ånggenomsläpplighet och tvätthärdighet.(Fung  2002) 
 
Textiler belagda med skum används inom konfektion bland annat för vattentäta och 
ånggenomsläppliga material, till exempel för golv- och vägg material, 
mörkläggningsgardiner och filtermaterial (Fung  2002).  
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2.4 VIDHÄFTNING 

Sen (2008)  beskriver hur vidhäftning mellan polymer och textil vid beläggning är 
viktig för önskvärd homogenitet i materialegenskaper. Vidare beskriver han hur 
olika mekanismer påverkar affiniteten och att vidhäftningen kan ske mekaniskt 
eller genom adsorption, elektrostatisk attraktionskraft alternativt diffusion. 
 
Vid mekanisk vidhäftning fäster polymeren kring ojämnheter på textilens 
konstruktion och fiberns yta. En ojämn yta har större area som bidrar till högre 
affinitet mellan textil och beläggningspolymer. Hur stor den mekaniska 
vidhäftningen blir beror på mängden utstickande fiberändar, tvist och krusighet hos 
garnet som använts. Även mängden mellanrum i den vävda strukturen har 
betydelse för hur beläggningen fäster på den textila ytan. Stapelfibergarn har 
därmed större yta än filamentgarn. Vanligtvis behöver textiler gjorda av syntetiska 
fibrer någon typ av kemisk förbehandling för ökad vidhäftning. Det beror dock 
mycket på vilket tvärsnitt och medföljande yta fibrerna har, ju ojämnare desto 
högre vidhäftning.(Sen  2008)  

 
När polymerer fäster till material kan det vara många olika typer av bindande 
krafter som verkar och vid adsorption innebär detta att polymeren binder till 
textilen genom van der Waals, väte- eller andra kemiska bindningar (Slade 1998) 
(Sen 2008).  
 
Laddningen på den polymera ytan har en stor inverkan på vilka typer av bindningar 
som kommer bildas. (Slade  1998) Om det bindande medlet och tyget har stora 
olikheter i elektrostatisk laddning kan elektroner börja vandra och det bildas då ett 
elektrostatiskt dubbellager i gränsytan mellan textil och polymer som binder dem 
till varandra.(Sen  2008) 
 
Vid diffusion är materialen som ska fästa i varandra helt eller delvis blandade med 
varandra och här bildas en gränsyta som innehåller utspridda molekyler eller 
segment från båda materialen. Gränsytans tjocklek beror på de blandade 
materialens termodynamiska egenskaper. För att diffusion ska inträffa måste de 
inblandade polymererna ligga högt över sin glastransitionstemperatur (Tg). (Sen 
2008) 

2.5 TOPCOAT 

Topcoat appliceras som tidigare nämnts vanligen som ett extra lager ovanpå det 
grundläggande lagret av beläggningspasta. Detta lager har som uppgift att skydda 
beläggningen och öka dess hållfasthet samtidigt som den tvärbinder alla belagda 
lager. Tvärbindningen är viktig då den ökar bland annat tvätt- och nöthållfastheten. 
Tjockleken av topcoaten varierar mellan 0,003-0,01 mm och den appliceras oftast 
genom knivrakling eller sprayning.(Gasparrini  1974) Utvecklingen av 
vattenbaserade polyuretan går framåt och idag finns det vattenlösliga 
polyisocyanater och hydroxylfunktionella polyuretandispersioner som fungerar 
som tvärbindare i topcoat (Sudhakar, Krishnaramesh & Brightlivingstone  2008). 
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2.5.1 TOPCOATS SKADLIGA KOMPONENTER 

I detta projekt har topcoats med formaldehyd och isocyanater som tvärbindare 
använts. Ytterligare skadliga ämnen som återfinns i produkterna är 5-klor-2-metyl-
2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on. 
 
Aminohartser är termoplastiska polymerer som består av aldehyder med 
aminogrupper (-NH2). Ureaformaldehyd står för över 80 % av alla aminohartser 
och melaminformaldehyd står för den största delen av de resterande 20 %. 
Aminohartser tillsätts polymerer efter att de lösts i vatten och är därmed enkla att 
applicera. (Encyclopedia Of Polymer Science and technology  2014) De återfinns 
vanligen som lösta i organiska lösningar (alkoholer eller blandningar av alkoholer 
med aromatiska kolväten), i vatten eller i alkohol-vattenblandningar (Christensen  
1977). 
 
Lösningsmedelsbaserade aminohartser som ureaformaldehyd och 
melaminformaldehydhartser används i beläggningar. Även vattenbaserade 
aminohartser som metylerad ureaformaldehyd- och melaminformaldehydhartser 
används för textila behandlingar. Vanligtvis är de blandade med polymerer som 
innehåller hydroxyl- eller karboxylgrupper. Under härdning tvärbinder polymeren 
till aminohartsens funktionella grupper och ett tvärbindande polymert ”nät” bildas. 
(Christensen  1977) Genom att variera omgivningen och beredningsmetoderna går 
det att få många olika strukturer av hartset. Vid härdning måste värmen överstiga 
100°C för att formationen av tvärbindande melaminformaldehydhartser ska bildas 
(figur 9). (Encyclopedia Of Polymer Science and technology  2014)  
 

 
Figur 9 Struktur av ett tvärbundet melaminformaldehydharts (Encyclopedia Of Polymer 

Science and technology 2014) 

 
Formaldehyd är en mycket reaktiv, färglös gas med stickande karakteristisk lukt 
(Kemikalieinspektionen  2010). I textilindustrin används formaldehyd främst för 
att motverka krymp och skrynklor men även för att fixera färg och beläggningar 
samt för smutsavvisning. Formaldehyd är hudirriterande och allergiframkallande 
och misstänks även vara cancerframkallande. (Kemikalieinspektionen  2011b) 
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Isocyanater är en grupp kemikalier som alla innehåller minst en cyanatgrupp 
(NCO, figur 10). De är ämnen med låg molekylvikt. Det finns mono- och 
diisocyanater vilka innehåller en respektive två NCO-grupper. Isocyanater är 
mycket reaktiva och löser sig lätt i de flesta organiska lösningsmedel. I kontakt 
med vatten hydrolyseras de och övergår till motsvarande amin (NH-
grupp).(Miljömedicin  2013) 

 
Figur 10 Kemisk struktur av monoisocyanat (Miljömedicin 2013)  

Diisocyanater används som utgångsmaterial vid framställning av 
polyuretantillverkning, vilket utgör cirka 90 % av all dess användning 
(Kemikalieinspektionen  2011a). Den största delen är förpolymeriserade för att 
minska dess reaktivitet. Förpolymerisering innebär att de låts reagera med en 
alkohol. Människor kan exponeras för monoisocyanater antingen vid tillverkningen 
av till exempel polyuretan eller om polyuretan upphettas kraftigt.(Miljömedicin  
2013) Vid rumstemperatur är monoisocyanat en flyktig vätska som avger 
gasformiga ångor. (Arbetsmiljöverket  2006) Monoisocyanater har visats vara 
kraftigt irriterande på slemhinnor i ögon och luftvägar (Arbetsmiljöverket  2014). 
Exponering av diisocyanater kan ge flera symptom där de vanligaste är att få 
problem med andningsvägarna. Andra symtom kan vara huvudvärk, hudallergi 
eller näsblod. (Arbetsmiljöverket  2006). 
 
Blockerade isocyanater har blockerats och ”låses upp” genom härdning (Rawlins J. 
W & Storey R. F 2013). Blockerade isocyanater reagerar generellt inte med vatten i 
neutralt pH i rumstemperatur (Wicks Jr  1975). Detta är anledningen till att 
blockerade isocyanater kan användas i vattenlösliga system för beläggningar. 
Blockerade isocyanater kan tillsättas direkt till vattenbaserade 
polyuretandispersioner eller till vattenreducerbara hartser innan blandning. Här 
används de som tvärbindare mellan hydroxyl-, amin- och/eller 
karboxylsyragrupper.(Wicks & Wicks Jr  2001)   
 
Blockerade isocyanater används för många textila applikationer. Till exempel 
innehåller flera vatten- och oljeavvisande behandlingar fluorkarboner som är 
tvärbundna med hjälp av blockerade isocyanater. De används också för att öka 
hållfastheten för färger. (Wicks & Wicks Jr  2001)  
 
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on blandat 3:1 
återfinns i både Tubicoat TCT Topcoat och Nanoflam WP18 förtjockningsmedel 
som används till Permax™ 202. Enligt Kemikalieinspektionen används 
isotiazoliner och tolylfluanid som konserveringsmedel i bland annat lim, fogmassa 
och vattenbaserade färger. Ämnena 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-
2H-isotiazol-3-on är klassade som mycket allergiframkallande när de påträffas i 
blandning med varandra. (Kemikalieinspektionen  2012)  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3 MATERIAL  

För beläggning användes en polyesterväv i tvåskaft (tabell 1). De kemikalier som 
användes för vattenavvisande behandling, beläggning och topcoat redovisas i tabell 
2-4. Informationen är, om inget annat anges, hämtad från produkternas tekniska 
datablad och säkerhetsdatablad.  
 
Tabell 1 Produktbeskrivning av väv som belagts 

Polyesterväv i tvåskaft 8209F från FOV Fabrics 
Trådar i varp [trådar/cm] 40 

Varp PES 167 dtex 
Trådar i väft [trådar/cm] 23 

Väft PES 2x167 dtex 
Vikt [g/m2] 160 

Fullbred [cm] 150 
Tjocklek [mm] 0,27 

Efterbehandlingar Färgad och tvättad 
 
Tabell 2 Kemikalier för vattenavvisande impregnering 

Namn Distributör Farliga komponenter Egenskaper 
Ruco-
Dry® 

Rudolf 
Group 

 Används för vattenavvisande 
impregnering. Innehåller 
kolväten samt dendrimerer 

Ruco-
Dry XCR 

 

Rudolf 
Group 

Anjonisk och består 
av blockerade 
isocyanater 

Används tillsammans med 
Ruco-Dry® för att förbättra 
filmbildandet, hållfastheten och 
för att minska gulning (Behnaz 
& Mehmood  2011) 
 

 
Tabell 3 Kemikalier för beläggning 

Namn Distributör Farliga komponenter  Egenskaper 
Tubicoat 

MP  
CHT Ammoniak(<0,1 %). 

Formaldehyd (<0,009 %) 
Vattenbaserad 
mikroporös 
polyuretandispersion 
Används som 
beläggning. Skummas 
vanligen innan 
användning 

Tubicoat 
Fixierer 

HT   

CHT Melaminformaldehydharts 
(0,2-0,5 %) 

Tvärbindande 
hjälpkemikalie vid 
användning av Tubicoat 
MP   

RUCO-
COAT 
PEH® 

Rudolf 
Group 

1,2-benzisotiazol-3(2H)-
on. 

Polyesterbaserad 
beläggning med mycket 
hög molekylvikt Är svagt 
anjonisk. 
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Tabell 4 Kemikalier för topcoat 

Namn Distributör Farliga 
komponenter 

Egenskaper 

Tubicoat 
TCT  

CHT 5-klor-2-metyl-2H-
isotiazol-3-on och 2-
metyl-2H-isotiazol-3-
on (<0, 0015 %). 
Blandat 3:1. 

Polyuretanbaserad topcoat 
som är tvättfast och vattentät. 
Har hög flexibilitet vid låga 
temperaturer.  

Tubicoat 
FIX ICB 

konc. 
 

CHT Oblockerade 
alifatiska 
polyisocyanat (78-82 
%)och hexametylen-
1,6- 
diisocyanat (0,1-0,2 
%) 

Fixeringsmedel som fungerar 
tvärbindande. Produkten är 
nonjonisk och möjlig att blanda 
med vatten. Fixeringsmedlet 
används i blandning med 
Tubicoat TCT topcoat 
 

Permax™ 
202 

topcoat 

Lubrizol  Nonjonisk polyuretanbaserad 
dispersion. Hydrofil topcoat. 

Nanoflam 
WF28  

 

Lubrizol Formaldehyd (<0,5 
%) och metanol 
(<0,5 %) 

Tvärbindande medel för 
hartser. Används som 
tvärbindare i Permax™ 202 
topcoat 

Nanoflam 
WP18 

Lubrizol 5-klor-2-metyl-2H- 
isotiazol-3-on och 2-
metyl-2H-isotiazol-3-
on (<0, 0015 %). 
Blandat blandning 
3:1 

Används som 
förtjockningsmedel i Permax™ 
202 topcoat 

 

4 METOD 

Förberedande tester av beläggningspolymerer och applikationsmetoder utfördes 
(avsnitt 4.1) innan fullskalig beläggning (avsnitt 4.2). I de fullskaliga 
laborationerna belades väven med beläggningsskum och sedan topcoat. Skummet 
applicerades med valsrakling och de olika varianterna av topcoat med luftrakling.     

4.1 FÖRBEREDANDE TESTER 

Småskaliga tester i Textilhögskolan laboratorium utfördes för att anpassa 
beläggningspastans recept samt inställningar för applikationsmetoderna. Se bilagor 
1-4 för detaljer. 
 
En mindre spannram med tillhörande beläggningsutrustning, Labdryer med 
Labcoater typ LTE-S98513 (Mathis, Zürich, Schweiz) användes för att applicera 
beläggning och topcoat. All beläggning utfördes med 2,85 kg vals och kniven var 
placerad i rät vinkel mot valsen. Beläggningens tjocklek mättes med hjälp av 
tillhörande mätsticka. Kemikalierna skummades enligt tillverkarens recept i en 
elektrisk ballongvisp modell KM600 series (Kenwood, Tokyo, Japan).  
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Testbitar klipptes i 25x40 cm och spändes upp plant på nålbäddarna i spannramen. 
Efter skumning utvärderades viskositeten genom kontroll av skummets densitet. 
De beläggningskemikalier som testades var: Tubicoat MP och Rucocoat PEH samt 
Permax™ 202 topcoat. Resultaten från laborationstestet låg till grund för 
inställningar som användes vid fullskalig beläggning. 
 
Även beläggningspastans och topcoatens recept utvärderades. Utgångspunkten för 
recepten som användes vid laborationen erhölls från kemikaliernas tekniska 
datablad. Topcoat-kemikalien Permax ™ 202 späddes med vatten och dessa recept 
laborerades fram i samråd med kemikalieleverantör Claes Brodell1 (tabell 9-11).  

4.2 FULLSKALIG BELÄGGNING 

Efter utvärdering av förberedande tester utfördes fullskalig beläggning vid 
Textilhögskolan. Ungefär 100 m väv med bredd 50 cm bereddes i labbspannram 
typ-nr THS 2140 (Mathis, Zürich, Schweiz). Denna spannram användes 
genomgående under alla de följande laborationerna. Till spannramen hör en 
knivanordning med tillhörande valsar av typen Magnoroll (Zimmer, Klagenfurt, 
Österrike). 

4.2.1 VATTENAVVISANDE IMPREGNERING 

Dendrimerbaserad vattenavvisning blandades enligt recept (tabell 5). Hela väven 
foularderades sedan i den vattenavvisande lösningen med hjälp av foularden som 
tillhör labbspannramen. Trycket i foularden var 2 bar. Därefter torkades väven i 
110°C i ugnen som tillhör samma spannram.  
 
Tabell 5 Recept vattenavvisande impregnering 

Kemikalier Mängd [g/l] 
Ruco-guard XCR 16 

Ruco-dry DHN 60 
Vatten 924 
Totalt 1000 

 
  

                                                      
1 Claes Brodell, säljare/tekniker Diazo AB – textil, intervju den 23 april 2015 
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4.2.2 BELÄGGNING 

Beläggningspolymeren Tubicoat MP belades till väven (tabell 6). Tubicoat MP 
som var i form av en pasta med hög viskositet, skummades tills en skumvikt på 
omkring 230 g/l med hjälp av samma ballongvisp som användes vid förberedande 
tester. Totalt vispades skum tre gånger beroende på att elvispens behållare hade 
begränsad volym. Tygets kvadratmetervikt vägdes efter torkning (tabell 7). Kniven 
som användes vid beläggning hade en J-profil och var placerad vinkelrätt, 90°, mitt 
över valsen. Avståndet mellan kniv och tyg sattes till 0,7 mm. Temperaturen i 
spannramen för torkning av beläggningen var 110° och dess hastighet var 1 m/min 
vilket resulterar i en torktid på 3 min och 5 s för tyget. 
 
Tabell 6 Recept Tubicoat MP 

Kemikaliemängd Mängd [g] 
Tubicoat MP 291 

Tubicoat Fixierer 9 
Totalt 300 

 
Tabell 7 Skumvikt och belagt tygs kvadratmetervikt 

Skum Skumvikt [g/l] Torrvikt [g/m2] 
1 245 189 
2 228 192 
3 221,5 207 

 

4.2.3 APPLICERING AV TOPCOAT   

Två topcoats belades, Permax™ 202 och Tubicoat TCT. Båda blandades med 
hjälpkemikalier utefter de recept som laborerades fram under förberedande tester. 
Tubicoat TCT blandades i en elektrisk omrörare IKA WERKE modell RW 16B 
(IKA, Staufen, Tyskland) med tillhörande fixerande ämne (tabell 8). Permax™ 202 
blandades med vatten, ammoniak och tvärbindande medel i samma elektriska 
omrörare (tabell 9).  
Tabell 8 Recept Tubicoat TCT 

Kemikalier Andel [%] Mängd [g] 
Tubicoat TCT 97 1130 

Tubicoat FIX TCB 3 35 
Totalt 100 1165 

 
Tabell 9 Recept Permax™ 202 

Kemikalier Andel [%] Mängd [g] 
Permax™ 202 95 380 

Nanoflam WF28 4 16 
Ammoniak 1 4 

Totalt 100 400 
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Permax™ 202 späddes sedan till två pastor innehållande olika koncentrationer 
vatten: 56 % och 28 % Permax™ 202 (tabell 10-11). Resterande mängd var vatten, 
förtjockningsmedel, tvärbindare och ammoniak. Dessa blandningar kommer 
hädanefter benämnas P5675° och P2875°.  
 
Tabell 10 Recept Permax 56 

Kemikalier Andel [%] Mängd [g] 
Permax™ 202 56 285 

Nanoflam WF28 2 12 
Nanoflam WP18 0,6 3 

Ammoniak 1 5 
Vatten 40 200 
Totalt 100 505 

 
Tabell 11 Recept Permax 28 

Kemikalier Andel [%] Mängd [g] 
Permax™ 202 28 142,5 

Nanoflam WF28 1 6 
Nanoflam WP18 1 5,7 

Ammoniak 2 9,5 
Vatten 68 350 
Totalt 100 513,7 

 
Topcoaten applicerades genom luftrakling med J-profil kniv (figur 11). Stigningen 
av temperaturen i spannramen skedde gradvis för att undvika sprickor och 
överhettning av beläggningen. Temperaturen var 120°C i första kammaren och 
160°C i den andra kammaren för att härda och tvärbinda både beläggningen och 
topcoaten. 

 
Figur 11 Applicering av topcoat 
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Lutningen på kniven var först 80° vid applicering av Tubicoat TCT och Permax™ 
202. Denna lutning valdes då eftersträvad mängd topcoat erhölls vid denna 
inställning. Lutningen ändrades sedan till 75° för att mer topcoat skulle appliceras 
så att inverkan av mängden topcoat skulle kunna jämföras. Permax™ 202 belades 
sedan på tyget. Trycket av kniven mot väven minskades genom att vrida upp 
kniven 10 varv från ursprungsläget tills varvmätaren på beläggningskniven visade 
93,435. Även detta gjordes för att öka mängden topcoat som belades på väven. Det 
anges inte på maskinen hur stort detta tryck är då det beror på flera olika 
parametrar, bland annat tygets tjocklek och knivens lutning. Permax™ 202, 
Permax 56, Permax 28 och Tubicoat TCT belades sedan med följande inställningar 
(tabell 12). Vikten av de olika topcoatpastorna antecknades innan beläggning 
(tabell 13).  
Tabell 12 Inställningar vid applicering av topcoat 

Material Topcoat Knivens 
lutning 

Övrigt 

1 Tubicoat TCT 80°  
2 Permax™ 202 80°  
3 Permax™ 202 75° -10 varv 
4 Permax 56 75° -10 varv 
5 Permax 28 75° -10 varv 
6 Tubicoat TCT 75° -10 varv 

 
Tabell 13 Vikt av topcoat innan applicering 

Topcoat Vikt [g/l] 
Tubicoat TCT 1 014,4 
Permax™ 202 1 003,7 
Permax 56 986,1 
Permax 28 977,6 
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4.3 KVALITETSTESTNING AV BELAGD VÄV 

Material 1-9 (tabell 14) testades i standardiserade kvalitetstester på Textil och 
Läderlaboratoriet för att utvärdera hur de olika parametrarna som varierats 
påverkar materialens vattentäthet, ånggenomgång och nöthållfasthet. För 
ytterligare information gällande standarderna som används hänvisas till 
källförteckningen.  
 
Alla material konditionerades i ett rum med standardiserad atmosfär enligt SS-EN 
ISO 139: 2005. Konditioneringen pågick i 24 h tills dess att provkropparna uppnått 
jämvikt. Jämvikt har uppnåtts när provkropparnas vikt inte varierar mer än ±0,25 
% vid vägning inom intervall av två timmar. Luftfuktigheten i rummet var 65± 4 % 
och temperaturen var 20± 2°C. Alla tester utfördes i denna atmosfär. 
Provkropparna skars ut från hela materialens yta för att säkerställa att en 
representativ del av materialet testades. 
 
Tabell 14 Material som testas 

Material Topcoat Lutning 
på kniven 

Tryck mot väven  Förkortat namn 

1 Tubicoat TCT 80° Utgångsläge  T80° 
2 Permax™ 202 80° Utgångsläge  P80° 
3 Permax™ 202 75° -10 varv  P75° 
4 Permax™ 56 75° -10 varv  P5675° 
5 Permax™ 28 75° -10 varv  P2875° 
6 Tubicoat TCT 75° -10 varv T75° 
7 - - - Belagd väv utan 

topcoat 
8 - - - Väv med 

vattenavvisning 
9 - - - Obehandlad väv 

 

4.3.1 TVÄTT 

Material 1-7 tvättades enligt standard EN ISO 6330. De tvättades i 40°C 
tvättprogram 4N i standardiserade tvättmaskiner då de skulle testas efter tvätt. 
Materialen vägdes separat och då maskinen enligt standard ska vara fylld med 2 kg 
textil vägdes resterande mängd upp med barlast av polyester. 20 g standardiserat 
tvättmedel lades i maskinen. Receptet för tvättmedel kan ses i bilaga 5. 
Tvättmaskinerna som användes var Wascator FOM71MP-Lab (Electrolux, 
Stockholm, Sverige) samt Wascator FOM71 CLS (Electrolux, Stockholm, Sverige) 
båda med standard SS-EN ISO 6330.  Materialen tvättades totalt tre gånger separat 
för att efterlikna konsumenttvätt.  
  



 36 

4.3.2 SLÄTHETSUTSEENDE EFTER TVÄTT 

De tvättade belagda materialen 1-6  utvärderades för släthetsutseende efter 
rengöring enligt standard SS-ISO 7768: 2006. Testet modifierades något då endast 
två observatörer utvärderade materialen. Tre konditionerade provkroppar av varje 
provmaterial jämfördes med standardiserade prover för släthetsmätning. 
Bedömningen utfördes i ett rum med anpassad belysning på ett avstånd från 
materialen. Bedömningsskalan baseras på nio standardiserade tygprover med olika 
släthetsutseende eller olika mängd skrynklor. Skalan graderas från 1-5 med 
halvsteg, där 1 är mest skrynklig och 5 är minst skrynklig.   

4.3.3 AREAVIKTSMÄTNING 

Areavikten för material 1-9 beräknades enligt standard EN 12127. Fem 
provkroppar från materialen stansades ut och vägdes separat. Storleken på 
provkropparna var 1 dm2. Vågen som användes var en Kern Eg 420-3 NM 
(noggrannhet 0,001 g) (Kern, Balingen, Tyskland). Medelvärde och 
standardavvikelse uttryckt i g/m2 räknades ut för varje prov.  

4.3.4 TJOCKLEKSMÄTNING 

Tjockleken av materialen 1-9  mättes med hjälp av en manuell tjockleksmätare J 
100 Tasterform C (Bergman & Johansson, Borås, Sverige), med noggrannhet på 
0,01 mm. Fem mätningar utfördes per material och medelvärdet samt 
standardavvikelsen räknades ut. Även tjockleken på beläggningen och topcoaten 
räknades ut för de otvättade proverna. För uträkning av medelvärdet av tjockleken 
på beläggningen och tjockleken på topcoaten användes följande sätt: 
 

𝑇𝑏𝑏𝑏ä𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = �̅�𝑚𝑚𝑚𝑏𝑚𝑔𝑚𝑏 − �̅�𝑜𝑏𝑏𝑏𝑚𝑔𝑜 𝑣ä𝑣 
 

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑡𝑜𝑚𝑚 = �̅�𝑚𝑚𝑚𝑏𝑚𝑔𝑚𝑏 − 𝑇𝑏𝑏𝑏ä𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 
 
Där Tbeläggning = beläggningens tjocklek [mm] och Ttopcoat = topcoatens tjocklek 
[mm]. 
Vidare beräknades mängden topcoat som belagts på följande sätt: 
 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑜𝑡𝑡𝑜𝑚𝑚[𝑉𝑉3] = 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑡𝑜𝑚𝑚[𝑉𝑉] ∙ 1000 ∙ 1000  
 

𝑀ä𝑛𝑛𝑛𝑚𝑜𝑡𝑡𝑜𝑚𝑚[𝑛/𝑉2] = 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑡𝑜𝑚𝑚[𝑛𝑉3] ∙ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑜𝑡𝑡𝑜𝑚𝑚[𝑛/𝑉] 
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4.3.5 SPRAYTEST 

Väven impregnerad med vattenavvisning testades enligt standarden SS-EN ISO 
4920: 2012 för ytvätning. Tre provkroppar klipptes ut från material nummer 8. 
Måttet på proverna var 20x20 cm och temperaturen på det avjoniserade vattnet var 
20,9°C. Vattnet sprayas genom ett duschmunstycket över tygprovet och har 
möjlighet att rinna av från tyget som är monterat i vinkel i en Spray Rating Tester, 
modell 113- ställning (James H. Heal, Halifax, England).  
 
Provkropparna monterades i testanordningen enligt föreskrifter med rätsidan upp. 
250 ml avjoniserat vatten sprayades över provet. När allt vatten var slut lyftes 
provet i hållaren upp, hölls horisontellt med rätsidan ned och slogs mot kanten av 
ställningen två gånger. Ytan på tyget utvärderas sedan genom att resultatet 
jämfördes mot en sexgradig graderingsskala (tabell 15). 
 
Tabell 15 Graderingsskala för test av vattenavvisning 

Strilvärde Kommentar 
0 Vätning av hela provytan 
1 Vätning av hela den bestrilade ytan 
2 Vätning av halva den bestrilade ytan 
3 Vätning av den bestrilade ytan på endas små, från varandra skilda 

ytor 
4 Ingen vätning men små droppar håller fast vid bestrilad yta 
5 Ingen vätning av och inte vidhäftning av droppar på bestrilad yta 

 

4.3.6 NÖTHÅLLFASTHET 

Provkroppar från material 1-6 testades för nöthärdighet genom Martindalemetoden 
enligt standard EN-ISO 12947-2. Utrustningen som användes var en Martindale 
med serienummer 403/95/1299 (James H. Heal, Halifax, England). Metoden 
modifierades genom att den belagda framsidan av väven utsattes för nötning istället 
för baksidan av väven. För att undersöka beläggningens samt topcoatens 
vidhäftning valdes det att nöta på denna sida. Två provkroppar per provmaterial 
testades och endast otvättade material testades.  
 
Proverna monterades i de små rörliga hållarna med skumplast mellan bottenplatta 
och tyg. En vikt på 9 kPa lades på enligt standard för testning av beklädnad. 
Nötningen skedde mot standardiserad ullväv som placerades på nedre delen av 
testutrustningen. Provkropparna utvärderades efter var 100:e varv upp till 1000 
varv och sedan ökades intervallet till var 500:e varv. 
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4.3.7 VATTENTÄTHET 

Fem provkroppar klipptes ut med måtten 20x20 cm av material 1-8, för att testas i 
vattentätshetsprovaren Textest FX 3000 Hydrostatic Head Tester (Textest, 
Schwerzenbach, Schweiz) enligt standard SS-EN 20811. Utrustningen fylldes med 
destillerat vatten genom en öppning där sedan provkroppen placerades för testning. 
Sedan fälldes ett runt munstycke med en gummilist ner över provkroppen för att 
hålla tätt mot trycket som slogs på vid testningen. Kalibrering av trycket i 
maskinen gjordes innan mätningen startades. Vid mätningen ökades trycket från 
vattnet under provkroppen med hastigheten 60 mbar/min och provkroppen 
belastades med ökande meter vattenpelare till dess att tre vattendroppar hade trängt 
igenom tyget och testet avslutas (figur 12). Maskinen visade trycket av 
vattenpelaren i mbar (1 mbar = 1 cm) och detta antecknades för vidare utredning av 
provbitarna. 

 
Figur 12 Vatten tränger igenom material (vänster) och  

testutrustning för vattentäthetsprovning(höger) 

En envägs variansanalys (ANOVA) ställdes upp mellan material P75°, P5675° och 
P2875°, för att ta reda på om minst ett av de sanna medelvärdena av vattentätheten 
hos materialen skiljde sig åt. Signifikansnivån sattes till 5 %. Vidare utfördes t-test 
för att kunna bevisa om de sanna medelvärdena förhåller sig till varandra på 
samma sätt som medelvärdena för stickproverna som tagits (tabell 16).  
 
Tabell 16 Utförda t-test 

 Material Vad har varierats? Antagande 
T80° och T75° Inställning vid beläggning av 

topcoat 
T80° är tätare än T75° 

T80° och P80° Kemin i topcoaten T80° är tätare än P80° 
P75° och P2875° Kemin i topcoaten P2875° är tätare än P75° 

P5675° och 
P2875° 

Kemin i topcoaten P2875° är tätare än 
P5675° 

P75° och P5675° Kemin i topcoaten P5675° är tätare än P75° 
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4.3.8 MIKROSKOPI 

De belagda materialen studerades under mikroskop, Labophot- 2 268249 (Nikon, 
Tokyo, Japan), i 100 gångers förstoring. Även den impregnerade väven och den 
obelagda väven studerades. Både de tvättade och otvättade proverna undersöktes 
och en beskrivning och jämförelse av ytans utseende antecknades. Foton togs på 
alla material. 

4.3.9 ÅNGGENOMGÅNG 

Ett test av materialens ånggenomsläpplighet utfördes enligt standard SS-EN ISO 
15496: 2004. Material 1-6 testades. 400 g kaliumacetat finfördelades genom en sil 
och blandades med 120 g destillerat vatten 12 h före provningen skulle utföras. 
Provningsutrustningens kar fylldes upp med destillerat vatten till bredden av 
provningsytan. Värmen kontrollerades genom en temperaturkontrollsutrustning 
(Grant equipments, Cambridgeshire, England) och cirkulationen slogs på (Grant 
equipments, Cambridgeshire, England). Temperaturen på vattnet skulle enligt 
standard vara 23±0,1°C och när detta uppnåddes startades testningen.  
 
Tre konditionerade, cirkulära provkroppar med en diameter på 20 cm spändes upp 
på en cirkulär provningsram. Den belagda ytan lades uppåt och ovanpå placerades 
ett Gore-Tex® membran som spändes fast tillsammans med hjälp av en 
gummisnodd. Det säkerställdes att konstruktionen var hårt fastspänd utan att 
membranet påverkades. Även ett referensprov bestående av enbart membran 
placerades på en cirkulär provningsram.  
 
I fyra plastglas lades 120 g kaliumacetat vardera och sedan förseglades plastglasen 
med Gore-Tex® membran och en gummisnodd. Membranet smältes sedan fast på 
plastglaset med hjälp av värmen från ett strykjärn för att säkerställa att de höll tätt. 
Glasen vändes uppochned och membranet täcktes då av kaliumacetat. Kontroll av 
membranets täthet utfördes genom att glaset ställdes på ett absorberande papper. 
 

 
Figur 13 Uppställning av testanordning för ånggenomgångstestning 
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Provningsramarna placerades sedan nedåt i provningsmaskinenens stödram i 
numerisk ordning med 30±5 s intervaller. Den obelagda sidan av väven var då 
uppåt i maskinen. Efter 10 min justerades och kontrollerades provkropparna med 
30 s mellanrum för att ytan mot vattnet skulle vara slät mot vattenytan. Efter totalt 
15 min hade passerat vägdes glaset med kaliumacetatet var för sig på en våg. 
Glasen ställdes sedan på provkropparna med 30±5 s intervall i samma ordning som 
provkroppshållarna tidigare sattes i stödramen. Även på referensen ställdes en 
plastbägare. Efter 15 min±10 s togs glasen av och vägdes igen. Kaliumacetatet 
hade då absorberat vatten från karet i olika mängd beroende på tätheten hos 
materialet som testats. Vikten antecknades och värdet för ånggenomgång i g/m224h 
beräknades enligt beräkningsunderlag (tabell 17). 
 
Tabell 17 Ekvation för beräkning för resultat av ånggenomgång 

1 ∆m = M15-m0 g 
2 WVPref = ∆𝑉𝑚𝑏𝑟

𝑎 ∙ ∆𝑝 ∙ ∆𝑉
 

g/m2Pa h 

3 WVP = (𝑚∙∆𝑡∙∆𝑚
∆𝑚

−  1
𝑊𝑊𝑊𝑟𝑟𝑟

)-1 g/m2Pa h 

4 WVTR = 𝑊𝑉𝑊 × 2268 × 24 g/m² 24h 
 
a=   area av mätbägarens öppning, m2 
∆t=   mättiden, h 
∆m=   skillnad i massa i mätbägaren under tiden ∆t, g 
∆mref=  skillnad i massa i mätbägaren på provkroppshållaren med bara 

membran under perioden ∆t, g 
∆p=   skillnaden av det partiella vattenångtrycket över provkroppen, Pa 
psb=   det mättade vattenångtrycket i vattenbadstemperaturen Tb, Pa 
RH=   relativ luftfuktighet i jämnvikt med mättad kaliumacetatlösning, % 
Ta=  temperaturen i provningsrummet, °C 
Tb =   temperaturen i vattenbadet, °C 
WVP=  vattenånggenomsläppligheten i provbiten, g/m2Pa h (water-vapour 

permeability), 
WVPref=  apparatens vattenånggenomsläpplighet, g/m2Pa h  
WVTR =  enheten för ånggenomgång, g/m² 24h (water vapor transmission 

rate) 
 
a = 0,00645m2 

∆p = 2268 Pa 
∆t = 0,25 h 
 

𝑎 ∙ ∆𝑝 ∙ ∆𝑉 = 0,00645𝑉2 ∙ 2268𝑊𝑎 ∙ 0,25ℎ = 𝟑,𝟔𝟔𝟔𝟔𝑉2𝑊𝑎 ℎ 
𝐹ö𝑟 𝑎𝑉𝑉 𝑎𝑛𝑛𝑎 𝑉 �

𝑛
𝑉2 24ℎ� :𝑊𝑉𝑊 ∙ 2268 𝑊𝑎 ∙ 24 ℎ 

 
2268 är vattenångtrycket för den aktuella lufttemperaturen, 20°C 
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5 RESULTAT 
5.1 FÖRBEREDANDE TESTER 

Vid de förberedande testerna togs flera recept för både beläggningar och topcoats 
fram (bilaga 1-4). Efter de förberedande testerna beslöts det att utesluta Ruco-coat 
PEH från vidare tester då denna beläggning inte levde upp till kraven för 
vattentäthet och hållfasthet som eftersträvades. Tubicoat MP tillsammans med 
topcoat: Permax™ 202 och Tubicoat TCT, användes vidare.  
 
Utvärdering av det erhållna recepteten från det tekniska databladet av Permax™ 
202 (bilaga 3, recept 2) visade sig inte ge den eftersträvade viskositeten för 
beläggning som topcoat. Viskositeten höjdes med ökat pH genom tillsatts av 
ammoniak. Vid vidare tester varierades iblandning av förtjockande medel 
Nanoflam WP18 och ammoniak tills rätt viskositet erhölls.  

5.2 TVÄTT OCH SLÄTHETSUTSEENDE EFTER TVÄTT 

Sidan med beläggning blev skrynklig efter att proverna tvättats. Beläggningen har 
dålig återhämtningsförmåga vilket resulterade i att alla material hade bestående 
veck och skrynklor som inte slätades ut efter hängtorkning eller konditionering. 
Den belagda väven utan topcoat kunde inte testas vidare då beläggningen 
förstördes och släppte helt redan efter endast en standardiserad tvätt (figur 14).  

 
Figur 14 Material utan topcoat efter en tvätt 

En utvärdering och gradering av de belagda materialens utseende efter tre 
standardiserade tvättar i 40°C utfördes och kan ses i tabell 18. Material P80°, P75°, 
P5675° och P2875° visar lägst släthet, eller högst skrynklighet, efter tvätt. T80° och T75° 
visar något mindre skrynklighet men värdet är ändå högt. 
 
Tabell 18 Gradering av materialens släthetsutseende efter tvätt  

 
  

 T80°  P80° P75° P5675° P2875° T75° 
a 2 2 2 2 2 3 
b 3 2 2 2 2 3 
c 3 3 2 2 3 3,5 
𝒙� 2,5 2 2 2 2 3 
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5.3 AREAVIKTSMÄTNING 

 

Figur 15 Materialens areavikt 

Figur 15 visar areavikten av material 1-9. T80° väger mest (206,2 g/m2) och P5675° 
väger minst (194,3 g/m2) av de belagda materialen. Generellt sett är 
standardavvikelsen hög jämfört med standardavvikelsen för neutral väv och väv 
impregnerad med vattenavvisning. Särskilt hög är den för T80° och P2875°. Den 
neutrala väven väger mindre (155 g/m2) än den vikt som tillverkaren angav (160 
g/m2). Se bilaga 6 för alla resultat från areaviktsmätningen. 

5.4 TJOCKLEKSMÄTNING 

Resultatet från tjockleksmätning av material 1-9 kan ses i figur 16.  

 
Figur 16 Resultat från tjockleksmätning av tvättade och otvättade material 
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Tjockleken av topcoat beräknades och P80°, P75° och P2875° visade högst mängd 
belagd topcoat (0,008 mm) (tabell 19). Två av proverna, P5675° och T75° visar 
mycket låg respektive ingen mängd applicerad topcoat. 
 
Tabell 19 Resultat från tjockleksmätning av otvättade prover 

Tjocklek 
 T80°  P80° P75° P5675° P2875° T75° 

𝒙� 0,301 0,306 0,306 0,299 0,306 0,298 

σ 0,005 0,004 0,005 0,002 0,005 0,004 
Beläggning 0,027 0,032 0,032 0,025 0,032 0,024 
Topcoat 0,003 0,008 0,008 0,001 0,008 0,000 

 
 

Tjocklek forts. 
 Utan topcoat Väv med 

vattenavvisning 
Väv 

𝒙� 0,298 0,274 0,271 

σ 0,004 0,004 0,002 
Beläggning 0,024   - 

  
Resultaten av beräkningarna av mängden applicerad topcoat kan ses i tabell 20. Då 
resultatet för tjockleken av topcoat för P5675° var så låg blir även resultatet av 
mängdberäkningen mycket låga för detta prov. Beräkningen av mängden topcoat 
applicerad på T75° visar av samma anledning inget resultat. 
 
Tabell 20 Mängd applicerad topcoat 

Mängd topcoat applicerad [g/m2] 
T80°  P80° P75° P5675° P2875° T75° 

3,0432 8,0296 8,0296 0,9861 7,8202 - 
 

5.5 SPRAYTEST 

Tabell 21 Resultat av spraytest för väv impregnerad med vattenavvisning 

Provkropp Strilvärde 
1 4 
2 4 
3 3 
𝒙� 3,7 

 
Material 8 som endast är impregnerad med vattenavvisande kemikalier testades för 
att säkerställa dess vattenavvisande förmåga (tabell 21). Strilvärdena visar att 
materialet har god vattenavvisande förmåga. Strilvärde 5 är det bästa värdet och 
medelvärdet ligger därmed strax under det näst bästa värdet för vattenavvisning.  
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5.6 NÖTHÅLLFASTHET 

Tabell 22 Resultat från nötningstest 

Antal varv till brott 

Provkropp T80°  P80° P75° P5675° P2875° T75° 

a 5000 400 300 100 100 200 

b 5500 900 300 100 100 300 

 𝒙� 5250 650 300 100 100 250 

 
Resultatet visar att T80° har en mycket högre nöthållfasthet än resterande prover 
(omkring 5000 varv tills att dess beläggning släppte) (tabell 22). Sämst 
nöthållfasthet har P5675° och P2875° vilkas beläggning släppte redan efter 100 varv.   

5.7 VATTENTÄTHET 

 
Figur 17 Resultat från vattentäthetstest 

Resultaten för bestämningen av vattentäthet kan ses i figur 17 där 1 mbar = 1 cm 
vattenpelare. Av materialen med topcoat visar T80° högst vattenpelare efter 
vattentäthetstestet (49,6 cm) och P75° visar det lägsta värdet (36,6 cm). P80° har den 
näst högsta vattenpelaren (48,7 cm) men samtidigt har det den högsta 
standardavvikelsen. Standardavvikelsen är dock generellt relativt låg för resterande 
proverna. Vattenpelaren för P75° är något högre än den för väven som inte belagts 
med topcoat (34,5 cm). Av material P75°, P5675° och P2875° visade material P2875° 
högst vattenpelare. P2875° är det material som belagts med Permax 28 och därmed 
är det med högst spädning av vatten. P5675° visade även det bättre vattentäthet än 
P75°. 
 
Den belagda väven utan topcoat kunde inte testas efter tvätt då dess beläggning 
släppte. Den obelagda väven med enbart vattenavvisande behandling visar ett 
medelvärde 15,2 cm vattenpelare. Alla materialens värde för vattentäthet har 
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sjunkit efter att de tvättats. T80° och P80° visar fortfarande högst vattenpelare. Högst 
standardavvikelse kan ses hos P5675° och lägst spridning kan ses på P75°. 
Procentuell skillnad på värdena före och efter tvätt redovisas i tabell 23. P5675° 
(14,7 %) och P2875° (14,8 %) tappade mest i vattentäthet efter att de tvättats. Minst 
förlorade P80° (1,8 %). För alla resultat för samtliga provkroppar, se bilaga 7.  
 
Tabell 23 Försämring av vattentäthet efter tvätt 

 T80°  P80° P75° P5675° P2875° T75° Utan topcoat 
Minskning [cm] 2,7 0,9 3,5 5,6 6,1 4,5 - 
Minskning [%] 5,4 1,8 9,6 14,7 14,8 12,2 - 

 
Resultaten av t-testerna som utförts för att påvisa hur de sanna medelvärdena för 
vattentätheten hos materialen förhåller sig till varandra presenteras nedan. Exakta 
uträkningar kan ses i bilaga 8.  

• Tubicoat TCT 80° och Tubicoat TCT 75°  
Då T80° och T75°har samma topcoat men belades med olika inställningar vid 
appliceringen är det intressant att deras vattentäthet skiljer sig åt. Efter 
genomfört t-test av materialens testresultat kan det med en signifikansnivå 
på 95 % antas att T80° generellt är mer vattentätt än T75°. 

• Tubicoat TCT 80° och Permax ™ 202 80° 
T80° och P80° har samma appliceringsinställningar men är belagda med två 
olika topcoat. Efter genomfört t-test av T80° och P80° kan det inte antas med 
en signifikansnivå på 95 % att T80° är mer vattentätt än P80°. 

  
Enligt resultatet av en envägs variansanalys (ANOVA) kan det med en 
signifikansnivå på 95 % antas att P75°, P5675° och P2875° har varierande 
medelvärden och vidare undersökning om hur materialen förhåller sig till varandra 
kan därmed genomföras. 

• Permax ™ 202 och Permax 28 
P75° och P2875° är belagda med samma inställningar men topcoaten i P2875° 
har spätts med en större mängd vatten. Vattentätheten för P2875° har ett 
högre medelvärde än P75° som inte är spädd med vatten. Efter genomfört t-
test av P75° och P2875° kan det med en signifikansnivå på 95 % antas att 
P2875° generellt är mer vattentätt än P75°. 

• Permax 56 och Permax 28  
P5675° och P2875° är båda belagda med samma inställningar men har 
varierande mängd vatten i topcoaten. P2875° har procentuellt mer 
vatteninnehåll och har även visat ett högre medelvärde för vattentäthet. 
Efter genomfört t-test av materialen kan det med en signifikansnivå på 95 
% antas att P2875° är generellt mer vattentätt än P5675°. 

• Permax ™ 202 och Permax 56 
P75° och P5675° är båda belagda med samma inställningar men topcoaten i 
P5675° har spätts med en mängd vatten. P5675° har en något högre 
vattentäthet än P75°. Efter genomfört t-test av P75° och P5675° kan det med 
ett 95 % signifikansintervall inte antas att material P5675° är mer vattentätt 
än P75°. 
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5.8 MIKROSKOPI 

Ingen tydlig orsak för de låga vattentäthetsresultaten kunde urskiljas vid 
mikroskopering av proverna i 100 ggr förstoring. På alla prover kunde det dock på 
flera ställen ses att porer hamnat ovanpå varandra och väven lyste igenom under 
beläggningen. Beläggningen såg således inte helt tät ut. Det syntes att ytan blivit 
skrynklig efter tvätt i och med att ett tydligt ”vågmönster” kunde urskiljas. 
 
Topcoaten syntes genomgående på alla material både före och efter tvätt. Den 
syntes som en glansig film över beläggningsskummet. I vissa fall täckte topcoaten 
porerna men i vissa fall var så inte fallet (tabell 24). 
 
Tabell 24 Mikroskopering av belagda material 

 T80° 
Otvättad Tvättad 

  
Otvättad - Beläggningen kan ses som en mikroporös yta med täta och 

relativt små porer. Topcoaten syns som en glansig hinna på 
beläggningen och även över själva porerna. 

Tvättad - Synligt mikroporös och jämn beläggning med små porer. 
Topcoat kan ses som en glansighet på beläggningens yta 

P80° 
Otvättad Tvättad 

  
Otvättad - En tydlig mikroporös beläggning med täta porer mycket lik 

T80°. Topcoat kan tydligt ses. 
Tvättad - Något större porer än i T80°, men annars mycket lik. På vissa 

ställen kan det ses ”kratrar” i beläggningens yta. 
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P75° 
Otvättad Tvättad 

  
Otvättad - Beläggningen har mycket stora och glest sittande porer och 

en ”bubblig” ytstruktur. Topcoat syns tydligt. 
Tvättad - Stora porer i beläggningen. Topcoat syns även här ganska 

mycket. 
P5675° 

Otvättad Tvättad 

  
Otvättad – Beläggningen är här något tätare och porerna något mindre 

än på P75°. Topcoaten syns även här tydligt. 
Tvättad - Något mindre porer än P75° men ändå stora. Topcoat syns 

något 
P2875° 

Otvättad Tvättad 

  
Otvättad - Porerna i beläggningen är något tätare än P5675°. Topcoaten 

syns mindre än på prov P75° och P5675°. 
Tvättad - Skrynklorna på tyget syns tydligt som inbuktningar i tyget. 
Porerna i beläggningen är lite mindre än hos P75°. Många kratrar och 

topcoaten syns inte särskilt mycket. 
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T75° 
Otvättad Tvättad 

  
Otvättad - Beläggningen har stora glest sittande porer likt P75°. 

Topcoaten syns tydligt men är något mindre glansig. 
Tvättad - Topcoat syns jämnt över ytan. Beläggningen har stora porer 

och en del kratrar. 
Belagd väv utan topcoat- Otvättad 

 
Beläggningen har stora porer. Det syns tydligt att ingen topcoat ligger 
på beläggningen. 
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5.9 ÅNGGENOMGÅNG 

 
Figur 18 Resultat från ånggenomgångstest av otvättade och utvalda tvättade prover 

Resultatet från ånggenomsläpplighetstestet kan ses i figur 18. P80° har högst 
ånggenomgång (6357 g/m2 24h) före tvätt och T75° släpper igenom minst ånga före 
tvätt (4766 g/m2 24h) (tabell 25). Både P5675° och P2875° har högre 
ånggenomsläpplighet än P75° före och efter tvätt. Det kan ses att ånggenomgången 
ökade markant för alla de tre materialen som tvättades. Störst ökning kan ses för 
P2875° (+84,8 %). För redovisning av uträkningar för ånggenomgångstestning se 
bilaga 9. 
 
Tabell 25 Procentuell ökning av ånggenomgång efter tvätt 
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Ånggenomgång 

Material T80°  P80° P75° P5675
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6 DISKUSSION 

Att den mikroporösa polyuretanbeläggningen skulle bli jämnt bestryken över hela 
väven ansågs mycket viktigt då eventuella variationer i testresultaten inte skulle 
kunna härledas till skumbeläggningen. Detta visade sig vara en utmaning då många 
faktorer kan påverka slutresultatet vid knivrakling. Resultaten visade senare att 
beläggningen inte blev vattentät per definition och detta beror sannolikt på 
ojämnheter i den mikroporösa beläggningen. 
 
Genomgående blev resultaten från vattentäthetstestet låga för alla material. 
Materialen som testades i detta arbete klarade runt 50 cm vattenpelare. Enligt 
litteratur berörande området borde funktionsplagg klara mellan 100-500 cm 
vattenpelare, men i butik säljs funktionsplagg som till och med klarar upp till 
omkring 1500 cm. Material T80° och P80° visade högst vattentäthet, vilka båda 
belades med 80° vinkel på kniven. Därmed kan det sägas att beläggningsvinkeln 
har haft betydelse på vattentätheten, 80° vinkel har gett en tätare vara än 75°. 
Materialet belagt med den mest spädda topcoaten Permax 28, P2875°, klarade högst 
vattenpelare jämfört med de andra materialen med Permax™ topcoat som 
applicerats på samma vis. En teori är att detta beror på att viskositeten var lägre för 
P2875° på grund av spädningen och att nedträngningen i beläggningen därför blivit 
större och därmed har en jämnare applicering möjliggjorts. P2875° kan inte efter 
mikroskopering visuellt sägas ha annorlunda ytstruktur än P75°, P5675°, T75° och 
belagd väv utan topcoat (dock kan T80° och P80° sägas se tätare ut).  
 
Följande faktorer kan vara anledningen till att de belagda materialen inte blev 
vattentäta:  
 

• Variation av skumvikten 
• Ojämn applicering av Tubicoat MP på grund av spänningar i väven eller 

ojämnheter i väven 
• Torkade kemikalier, eller smuts, som fastnat på kniven vid bestrykning och 

därmed skapat fel i varan 
 
I laboratoriet på Textilhögskolan skummades produkten med en elektrisk 
ballongvisp och tillhörande behållare var ungefär 3 l. Därmed behövde produkten 
skummas sammanlagt tre gånger för att det skulle bli en tillräcklig mängd för att 
belägga hela väven. Det visade sig vara mycket svårt att få samma skumvikt vid 
alla tre tillredningarna. Ett automatiskt skumaggregat skulle kunnat hjälpa till att 
hålla skumvikten jämn men detta fanns inte att tillgå och detta ledde till att 
skumvikten varierade mellan de tre skummen. Det är anmärkningsvärt att 
torrvikten av den mikroporösa beläggningen höjs samtidigt som skumvikten på 
beläggningskemikalierna sjunker (tabell 7). Författarna förväntade sig att ökad 
skumvikt även skulle ge mer beläggning på väven och därmed en tyngre vara. 
Möjliga orsaker till detta resultat är även här de som presenteras ovan. 
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De belagda materialens standardavvikelser för areaviktsmätning (bilaga 6) visar att 
avvikelsen är stor (2< ơ <8 g/m2) och därmed kan det med säkerhet påvisas att 
beläggningen är ojämn. Eftersom mängden topcoat som belades är så liten kan inga 
skillnader i areavikten med säkerhet sägas bero på mängden topcoat som 
applicerats.  
 
Det finns också många felkällor som är viktiga att ta hänsyn till gällande 
tjockleksmätningen av topcoat och som gör resultatet av denna mindre tillförlitligt. 
Tjockleken av topcoaten har beräknats genom att subtrahera tjockleken av den 
belagda varan utan topcoat från tjockleken av materialet som beräkningen syftar 
till. Då skumbeläggningen bevisligen blev ojämnt applicerad är det mycket svårt 
att säga om tjockleken av provet utan topcoat verkligen är representativt att 
använda för beräkningen av alla material med topcoat. Det finns även en risk att 
materialet utan topcoat har svällt när det legat i ett konditionerat utrymme eftersom 
fukt kan ha samlats i mikroporerna. Två av materialen; T75° och P5675°, fick 
anmärkningsvärda resultat då deras topcoattjocklek blev 0,000 mm respektive 
0,001 mm. Dessa resultat visar tydligt på tjockleksmätningens otillförlitlighet och 
kan bero på de faktorer som nämnts tidigare. Topcoat har dock säkerligen lagts på 
T75° och P5675° eftersom materialen hade hög hållfasthet för tvättning vilket 
materialet utan topcoat inte hade.  
 
Då bestrykningen med topcoat varierades både genom att vinkla kniven ytterligare 
och även minska trycket från kniven mot väven är detta anmärkningsvärt. Tanken 
var att mer topcoat skulle läggas på beläggningen vilket alltså inte märks på vikten. 
Enligt tjockleksmätningen har lika mycket topcoat (0,008 mm) applicerats. De 
ologiska resultaten från areaviktsmätningen kan bero på att mängden topcoat som 
belades med luftrakling inte kunde kontrolleras genom vinkeln av kniven eller dess 
tryck mot väven. De varierande parametrarna under luftraklingsprocessen 
påverkade alltså inte resultatet i den utsträckning det var tänkt. Det finns 
svårigheter i att dra slutsatser kring appliceringsparametrarnas inverkan i efterhand 
då många faktorer kan påverka tyngden och tjockleken hos den belagda varan.  
 
Mängden topcoat reducerades genom att Permax™ 202 topcoat späddes med olika 
mängd vatten. Genom att tillsätta mer vatten blev viskositeten på blandningen lägre 
och mer förtjockningsmedel behövde tillsättas för att höja viskositeten då den 
annars inte varit möjlig att applicera. Förtjockningsmedlet som används till 
Permax™ 202 innehåller 5-klor-2-metyl-2H- isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-
isotiazol-3-on, vilka i blandning är kända allergener. Det är svårt att säga hur 
ökningen av dessa ämnen i topcoaten står sig ur ett miljö- och hälsoperspektiv mot 
den minskning av formaldehyd som samtidigt skett genom spädningen av 
produkten. Tubicoat TCT innehåller också 5-klor-2-metyl-2H- isotiazol-3-on och 
2-metyl-2H-isotiazol-3-on. Det finns en risk att andelen av detta skadliga ämne 
ändå är större än den mängd som tillsats med förtjockningsmedel till Permax™ 
202. Exakt mängd av allergenen redovisas inte av tillverkaren. I fallet med den 
spädda Permax™ 202 har mängden formaldehyd säkerligen minskat i och med 
spädningen.  
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Generellt för alla material var att de små dropparna som trängde igenom proverna 
vid vattentäthetstestningen snabbt absorberades tillbaka genom tyget. Detta tyder 
antagligen på att porerna i beläggningen var stora. Alla tvättade material visade 
hög skrynklighet på den belagda sidan efter tvätt vilket tyder på en dålig 
återhämtningsförmåga. Främst hos P75° och P5675° efter tvätt syntes det tydligt att 
droppar trängde fram vid de skrynklor som uppstod vid tvätt. Tvättningen 
medförde generellt en försämring av vattentätheten vilket tyder på att beläggningen 
försämrats. Tjockleken av de belagda proverna är dock något högre efter tvätt 
vilket kan bero på att materialet dragit ihop sig efter att de blivit utsträckta i 
spannramen. Vattentätheten sjunker säkerligen efter tvätt på grund av att smuts och 
partiklar samlas i mikroporerna.   
 
En intressant iakttagelse från nötningsprovningen var att T80° fick markant bättre 
resultat än resten av proverna. T75° däremot som är samma typ av topcoat visar inte 
alls samma höga värden för nötning. Resterande material visade mycket låga 
värden. En möjlig orsak till de låga värdena skulle kunna vara att den mekaniska 
vidhäftningen mellan polymer och väv inte är tillräcklig. Det är ofta nödvändigt 
med en vidhäftande behandling av syntetfiber vid beläggning eftersom fibrernas 
yta är för slät för att kunna ge tillräcklig vidhäftning till polymeren.      
 
Vid provningen av ånggenomgång finns det många kritiska moment som måste bli 
rätt för att de inte ska bli stora felkällor. Till exempel är kvalitén på kaliumacetatet 
viktig, den får inte ha blivit mättad på fukt vilket är svårt att kontrollera. Det är 
också viktigt att ytan med membranet på kopparna ligger slätt på vattenytan utan 
luftbubblor. Resultatet för ånggenomgången får ses som en riktlinje än något 
vedertaget och för att säkerställa resultaten behöver ytterligare mätningar utföras.    
 
Efter att de belagda materialen tvättats fick de tre som testades för 
ånggenomsläpplighet mycket förbättrade resultat. Det är mycket anmärkningsvärt 
att vattentätheten efter tvätt för dessa material inte samtidigt sjönk i samma 
utsträckning som ånggenomgången höjdes. Vattentätheten sjönk ungefär 9-15 % 
efter tvätt vilket är mycket lågt i jämförelse med hur mycket 
ånggenomsläppligheten ökade (mellan 50- 80 %).  
 
I den mest spädda topcoaten reducerades kemikaliemängden totalt med ungefär 
2/3. Om denna topcoat skulle användas industriellt skulle det leda till att mindre 
kemikalier går åt under en beläggningsprocess och därmed skulle det öka både den 
ekonomiska- och ekologiska hållbarheten. Dessutom skulle arbetsmiljön för de 
som arbetar med beläggning förbättras.   
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7 SLUTSATSER 

Resultaten visar att mängden topcoat som applicerades genom luftrakling kunde 
reduceras genom spädning med vatten. Spädningen har påverkat det belagda 
materialets funktionalitet i olika utsträckning. Generellt visade alla material utom 
ett, mycket låg nöthållfasthet vilket därmed inte kan sägas bero på enbart 
reduceringen av topcoat. Ånggenomsläppligheten bibehölls medan reduceringen av 
kemikaliemängden gav liknande täthet mot vatten.  
  
Mängden Permax ™ 202 som belades kunde reduceras genom spädning med 
vatten. Efter areavikt- och tjockleksmätning kunde det inte med säkerhet sägas hur 
mängden applicerad topcoat varierat med varierande applikationsinställningar. 
Standardavvikelsen var hög för alla vikt- och tjockleksmätningar vilket betyder att 
beläggnigen var ojämn och de belagda materialen inte blev vattentäta (< 100 cm 
vattenpelare).  

 
Alla material visade god ånggenomsläpplighet. De material som belades med 
topcoat vid 80° lutning på kniven visade högst vattentäthet. Materialet applicerat 
med den mest spädda topcoaten visade högre vattentäthet än materialet som 
belades på samma vis men med den ospädda varianten av samma topcoat.   

 
Efter tvätt visade materialen en mycket förhöjd ånggenomsläpplighet medan 
vattentätheten minskade något. Alla material blev mycket skrynkliga efter tvätt och 
vid vattentäthetstestet kunde en viss tendens till genomträngning av vatten ses i 
vecken. Efter mikroskopering kunde dock ingen skillnad urskiljas på de belagda 
ytornas täthet före och efter tvätt.   
 
Skillnaderna i resultaten av testerna kunde inte med säkerhet sägas bero på om det 
tvärbindande ämnet i topcoaten var isocyanater eller formaldehyd.   
 
Resultaten från denna rapport visar sammanfattningsvis att det är möjligt att genom 
spädning minska mängden kemikalier i en topcoat samtidigt som det belagda 
materialets vattentäthet ökar och ånggenomsläppligheten behålls. Om resultaten 
från denna studie utvecklas kan det leda till en minskning av skadliga kemikalier 
som formaldehyd i funktionsbeläggningar och det skulle leda till en mer hållbar 
textil produktion.  
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Förhoppningen är att detta arbete genom vidare utveckling kan leda till att mindre 
mängd skadliga kemikalier används i beläggningar och därmed i belagda 
funktionsplagg. Det vore intressant att närmare undersöka mängden vatten som 
späds med Permax™ 202 för att få noggrannare resultat kring den optimala 
mängden kemikalier som krävs för att behålla materialets funktionalitet.  
 
Att vidare undersöka andra topcoats som är möjliga att späda med vatten skulle 
kunna ge en bredare bild av hur topcoatens tvärbindande ämne fäster och 
tvärbinder till beläggningen när den är spädd. Vidare bör vidhäftningen av 
beläggning och topcoat undersökas på en molekylär nivå. Det vore intressant att 
jämföra hur den kemiska tvärbindningen ändras med spädningen. Mätningar av 
topcoatens viskositet skulle bidra till en fördjupad bild av resultaten. Resultaten för 
ånggenomsläppligheten behöver även säkerställas genom ytterligare tester. 
 
Andra beläggningsmetoder skulle kunna förenkla kontrollen av mängden topcoat 
som appliceras. Till exempel skulle screen coating kunna vara ett alternativ vid 
utvecklingen av denna studie. För att verkligen säkerställa mängden topcoat som 
beläggs skulle tillförlitligheten av mätningarna kunna ökas genom användning av 
SEM-mikroskopi. Om man kan säkerställa mängden topcoat som belagts kan även 
beräkningar på hur mycket material och investeringar som sparas i och med 
minskningen utföras.   
 
En viktig del för framtida undersökningar är självklart att få en beläggning som är 
vattentät enligt kraven som ställs på funktionsplagg. Att belägga utspädd Permax™ 
202 på beläggningar som är vattentäta med hög nöthållfasthet är därmed 
nödvändigt för att säkerställa att spädningen inte påverkar funktionaliteten hos en 
sådan beläggning.  Därmed skulle också en produkt med lång livslängd kunna 
säkerställas.   
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10  BILAGOR 

BILAGA 1 – TUBICOAT MP, RECEPT 1 

Beläggning Tubicoat MP enligt recept från distributör  
Prov Beläggningstjocklek [mm] Vattenavvisning Vikt 

[g/m2] 
1 1,0 Nej 238,4 
2 1,0 Ja 233,6 
3 0,6 Nej 201,8 
4 0,6 Ja 213,1 
5 0,8 Nej 216,6 

Kommentar Mycket luftbubblor bildades i beläggningspastan, inte bra skum. Alla 
prover har torkats i 110°C i 1 min 30 s. Skummet bildar relativt snabbt 
”skinn” på ytan och klumpar sig och detta resulterar i en ojämnare 
beläggning. Den vattenavvisande behandlingen har ingen synbar 
effekt på affiniteten mellan tyg och beläggningspasta.  Proverna har till 
sist kalandrerats. 

 

BILAGA 2 – TUBICOAT MP, RECEPT 2 

Beläggning Tubicoat MP recept 2 
Kemikalier Mängd [g] 

Tubicoat MP 100 
Tubicoat Fixierer 3 

Ammoniumstearat 
WS 23 

0,5 

Totalt 103,5 
Skumvikt 210 g/l 

Kommentar Vispades upp till skum i maskinen Kenwood major, modell KM600 
series serienummer 0265785, 220-240 V, 50/60 Hz, 800W. 
Ammoniumstearat användes. Tog lång tid att få rätt skumvikt. 

 
  

Vikt belagda prover med topcoat Tubicoat MP 
Prov Vikt [g/m2] 

1 255,0 
2 250,6 
3 241,2 
4 251,1 
5 - 

Kommentar Alla prover härdades i 160°C i 1 min 30 s.  
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BILAGA 3 – PERMAX™ 202 

 

Recept 2 topcoat Permax ™ 202 
Kemikalier Andel [%] 

Permax ™ 202 90 
Crosslinker 

Nanoflam WF28 
4 

Förtjockare 
Nanoflam WP18 

4 

Ammoniak 2 
Totalt 100 

Kommentar Detta recept visar sig innehålla alltför mycket förtjockare för 
viskositeten som vill uppnås. Fel andelar från producent eller 
möjligtvis fel i de kemikalier som används. 

 

BILAGA 4 – RUCO-COAT PEH 

Beläggning Ruco-coat PEH 
Kemikalier Mängd [g] 

Ruco-Coat PEH 40 
H2O 200 

Ammoniumstearat 8 
PP Förtjockare 6 

Totalt 254 

 

  

Beläggningsvikt recept 2 med Tubicoat MP 
Prov Beläggningstjocklek [mm] Vikt [g/m2] 

6 0,6 226,6 
7 0,4 200,7 
8 0,8 241,1 

Kommentar Mycket tätare skum i jämförelse med test 1 vilket resulterade i en 
jämnare beläggning. Skummet bildar relativt snabbt ”skinn” på ytan 
och klumpar sig och detta resulterar i en ojämnare beläggning. Alla 
prover har torkats i 110°C i 1 min 30 s. Proverna har till sist 
kalandrerats. 

Recept 1 topcoat Permax 
Kemikalier Mängd [g] 

Permax 291 
Tubicoat Fixierer 9 

Totalt 300 
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Beläggningsvikt Ruco-Coat PEH 
Prov Beläggningstjocklek 

[mm] 
Vattenavvisning Topcoat Vikt [g/m2] 

A 0,4 Nej Ja 187,7 
B 0,6 Nej Nej 169,2 
C 0,5 Nej Nej 163,3 
D 0,8 Nej Ja 182,9 
E 0,3 Nej Nej 161,3 

Kommentar Beläggningen ger en styv vara, är inte vattentät och inte 
vattenbeständig. Med topcoat blir varan ännu styvare. 
Beläggningen torkas i 110°C i 1 min 30 s och efter bestrykning 
med topcoat härdas de i 160°C i 1 min 30 s.  

 

Recept topcoat Ruco-Coat PEH 
Kemikalier Mängd [g] 

Ruco-Coat PEH 150 
H20 162 

Ammoniumstearat 4 
PP förtjockare 16 

Totalt 332 
Kommentar Mycket svår att förtjocka. Möjligtvis fel pH eller kemikalier 

tillsatta i fel ordning. 

 

BILAGA 5 – REFERENSTVÄTTMEDEL 

Referenstvättmedel 3 – ECE referenstvättmedel 98 utan optisk vitgörare 
Innehåll Referenstvättmedel 3 % 

Linjär natrium salkylbenzen sulfonat (medellängd på 
alkaliska kedjor C11-5) 

7,5 (±0,5) 

Ethyloxylated fatty alcohol C12-18 (7EO) 4,0(±0,3) 
Natriumtvål (kedjelängd C12-17 46 %; C18-20 54%) 2,8(±0,2) 

Skumhämmare (DC-42485) 5,0(±0,3) 
Natrium aluminium silikat zeolit 4A 25,0(±1,0) 

Natriumkarbonat 9,1(±1,0) 
Natriumsalt av en polymer från akryl- och maleinsyra 4,0(±0,2) 

Natrium silikat (SiO2:Na2O=3,3:1) 2,6(±0,2) 
Carboxymethylcellulose (CMC) 1,0(±0,1) 

Dietylen-triamin penta (metylen fosforsyra) 0,6 
Natrium sulfat 6,0(±0,5) 

Vatten 9,4 
Natriumperborat tetrahydrat (tillsätts separat) 20,0 

Tetra-acetylenediamin (TAED) (100 % aktiv) (tillsätts 
separat) 

3,0 

Total 100,0 
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BILAGA 6 – AREAVIKT 

Areavikt [g/m2] 

Prov T80°  P80° P75° P5675° P2875° T75° Utan 
topcoat 

Vatten
-avv. 

Väv 

 a 207,4 197,7 200,8 195,5 189,2 197,6 202,6 155,9 153,9 
 b 218,7 201,5 194,8 192,3 193,4 208,5 196,9 157,5 155,0 
 c 199,1 197,6 200,9 194,4 190,0 199,3 198,9 156,2 154,9 
 d 199,8 195,4 197,6 197,6 207,0 201,2 195,8 156,4 154,5 
 e 205,9 200,9 200,0 191,6 197,6 199,9 203,2 156,3 155,1 

 𝒙� 206,2 198,6 198,8 194,3 195,4 201,3 199,5 156,5 154,7 

σ 7,89 2,54 2,61 2,43 7,26 4,23 3,32 0,61 0,49 

 

BILAGA 7 – VATTENTÄTHET 

Vattentäthet otvättade material [mbar]  

Provkropp T80°  P80° P75° P5675° P2875° T75° Utan 
topcoat 

Vattenavv. 

a 49,5 43,0 39,0 39,5 37,5 38,0 33,5 15,0 
b 47,0 43,0 36,0 37,0 42,5 36,0 33,5 16,0 
c 55,0 48,5 36,5 39,0 42,5 36,0 34,5 14,0 
d 48,5 51,5 37,0 35,5 42,0 37,0 35,0 16,0 
e 48,0 57,5 34,5 39,5 41,5 37,0 36,0 15,0 

𝒙� 49,6 48,7 36,6 38,1 41,2 36,8 34,5 15,2 

σ 3,15 6,13 1,64 1,78 2,11 0,84 1,06 0,84 
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BILAGA 8 – STATISTISKA BERÄKNINGAR 

Anova: Envägs variansanalys 
SAMMANFATTNING 

Material Provkroppar Summa Medelvärde Varians     
P75° 5 183 36,6 2,675     

P5675° 5 190,5 38,1 3,175     
P2875° 5 206 41,2 4,45     

              
              
ANOVA             

Varians SS df MS F P-
value 

F crit 

Mellan grupper 55,03333333 2 27,51666667 8,0145
63107 

0,0061
57864 

3,8852
938 

Inom grupper 41,2 12 3,433333333       
              
Total 96,23333333 14         

H0: μ1 = μ2 = μ3 
H1: Minst en av variablerna, μ skiljer sig från resterande värden 
Slutsats: Med en signifikansnivå på 95 % så kan H0 förkastas. Minst en av variablerna, 
P75°, P5675°, P2875°, skiljer sig från resterande värden.  

 
  

Vattentäthet tvättade material [mbar] 

Provkropp T80°  P80° P75° P5675° P2875° T75° 
a 47,0 45,5 33,0 36,5 36,5 33,5 
b 47,5 47,0 33,5 33,0 37,0 34,0 
c 46,0 49,0 32,5 31,5 34,5 31,0 
d 44,5 46,5 33,5 30,5 34,0 32,0 
e 49,5 51,0 33,0 31,0 33,5 31,0 

 𝒙� 46,9 47,8 33,1 32,5 35,1 32,3 

 σ 1,85 2,20 0,42 2,42 1,56 1,40 



 64 

 
t-Test: Två prover antas ha olika varians 

  T80° T75° 
Medelvärde 49,6 36,8 
Varians 9,925 0,7 
Observationer 5 5 
Antagen medelvärdesskillnad 0   
fg 5   
t-kvot 8,780727559   
P(T<=t) ensidig 0,000158887   
t-kritisk ensidig 2,015048373   
P(T<=t) tvåsidigt 0,000317774   
t-kritiskt tvåsidigt 2,570581836   
      
H0: μ1 -  μ2 ≤ 0      
H1: μ1 -  μ2 >0     
Slutsats: H0 kan förkastas eftersom att t-kvot > t-kritisk ensidig. Det kan 
därför med en signifikansnivå på 95 % antas att T80° är mer vattentätt än 

T75°.  

 
t-Test: Två prover antas ha olika varians 
  T80° P80° 

Medelvärde 49,6 48,7 
Varians 9,925 37,575 
Observationer 5 5 
Antagen medelvärdesskillnad 0   
fg 6   
t-kvot 0,291998558   
P(T<=t) ensidig 0,390060508   
t-kritisk ensidig 1,943180281   
P(T<=t) tvåsidigt 0,780121015   
t-kritiskt tvåsidigt 2,446911851   
      
H0: μ1 -  μ2 ≤ 0      
H1: μ1 -  μ2 >0     
Slutsats: H0 kan inte förkastas eftersom att t-kvot < t-kritisk ensidig. 
Därför kan det med ett 95 % signifikansintervall inte antas att T80° är mer 
vattentätt än P80°. 
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t-Test: Två prover antas ha olika varians 

  P75° P2875° 
Medelvärde 36,6 41,2 
Varians 2,675 4,45 
Observationer 5 5 
Antagen medelvärdesskillnad 0   
fg 8   
t-kvot -3,853455956   
P(T<=t) ensidig 0,002426851   
t-kritisk ensidig 1,859548038   
P(T<=t) tvåsidigt 0,004853702   
t-kritiskt tvåsidigt 2,306004135   
   
H0: μ1 -  μ2 ≥ 0      
H1: μ1 -  μ2 <0     
Slutsats: H0 kan förkastas eftersom att t-kvot > t-kritisk ensidig. Det kan 
därför med en signifikansnivå på 95 % antas att P2875° är mer vattentätt 
än P75°. 
 

 
 

t-Test: Två prover antas ha olika varians 
  P5675° P2875° 

Medelvärde 38,1 41,2 
Varians 3,175 4,45 
Observationer 5 5 
Antagen medelvärdesskillnad 0   
fg 8   
t-kvot -2,510306624   
P(T<=t) ensidig 0,018176781   
t-kritisk ensidig 1,859548038   
P(T<=t) tvåsidigt 0,036353563   
t-kritiskt tvåsidigt 2,306004135   
      
H0: μ1 -  μ2 ≥ 0      
H1: μ1 -  μ2 < 0     
Slutsats: H0 kan förkastas eftersom att t-kvot > t-kritisk ensidig. Det kan 
därför med en signifikansnivå på 95 % antas att P2875° mer vattentätt än 
P5675°. 
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t-Test: Två prover antas ha olika varians  
  P75° P5675° 

Medelvärde 36,6 38,1 
Varians 2,675 3,175 
Observationer 5 5 
Antagen medelvärdesskillnad 0   
fg 8   
t-kvot -1,386750491   
P(T<=t) ensidig 0,101466984   
t-kritisk ensidig 1,859548038   
P(T<=t) tvåsidigt 0,202933968   
t-kritiskt tvåsidigt 2,306004135   
      
H0: μ1 -  μ2 ≥ 0      
H1: μ1 -  μ2 < 0     
Slutsats: H0 kan inte förkastas eftersom att t-kvot < t-kritisk ensidig. 
Därför kan det med ett 95 % signifikansintervall inte antas att P5675° är 
mer vattentätt än P75°. 
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BILAGA 9 – ÅNGGENOMGÅNG 

Ånggenomgång, uträkning material T80° 
 Provkropp Före Efter Skillnad   Medelvärde(∆m): 
1. 129,77 130,144 0,374 → 0,34367 
2. 130,956 131,314 0,358 → 
3. 129,456 129,755 0,299 → 

4. (referens) 128,97 136,435 (∆𝑉𝑚𝑏𝑟): 7,465     

Uträkning: 

WVP (referens) = 7,465
3,6572

 
= 2,041179 g/m²Pah 

 
 
WVP = 

[ 
3,6572
0,3467

− �
1

2,041179
�]−1 

= 0,098504755 g/m2Pa h 

WVTR = 𝑊𝑉𝑊 × 2268 × 24 = 5361, 81 g/m² 24h 

Resultat: 

WVP = 0,10 g/m2Pa h 

WVTR = 5362 g/m² 24h 

 
 

P80° 
  Före Efter Skillnad 
1. 131,498 131,923 0,425 
2. 131,646 132,039 0,393 
3. 131,265 131,657 0,392 
4. (referens) 132,595 139,831 7,236 

WVP=  0,12 g/m2Pa h 
WVTR =  6357 g/m² 24h 
 
 

P75° 
  Före Efter Skillnad 
1. 131,368 131,706 0,338 
2. 132,33 132,677 0,347 
3. 129,827 130,155 0,328 
4. (referens) 130,192 137,455 7,263 

WVP=  0,10 g/m2Pa h 
WVTR =  5271g/m² 24h 
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P5675° 

  Före Efter Skillnad 
1. 132,089 132,453 0,364 
2. 133,786 134,127 0,341 
3. 131,974 132,356 0,382 
4. (referens) 131,71 138,492 6,782 

WVP=  0,10 g/m2Pa h 
WVTR =  5697 g/m² 24h 

 
 

 P2875° 
  Före Efter Skillnad 
1. 132,404 132,72 0,316 
2. 132,515 132,869 0,354 
3. 132,459 132,804 0,345 
4. (referens) 132,852 140,287 7,435 

WVP=  0,10 g/m2Pa h 
WVTR =  5276 g/m² 24h 

 
 

T75° 
  Före Efter Skillnad 
1. 131,747 132,068 0,321 
2. 132,79 133,053 0,263 
3. 132,988 133,325 0,337 
4. (referens) 132,857 140,287 7,43 

WVP=  0,09 g/m2Pa h 
WVTR =  4766 g/m² 24h 

 
 

Belagd väv utan topcoat 
 Provkropp Före Efter Skillnad 
1. 132,65 132,934 0,284 
2. 131,499 131,808 0,309 
3. 131,585 131,922 0,337 
4. (referens) 131,929 139,475 7,546 

WVP=  0.09 g/m2Pa h 
WVTR =  4812 g/m² 24h 
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 P75° tvättad 

 Provkropp Före Efter Skillnad 
1. 132,493 133,039 0,546 
2. 132,994 133,476 0,482 
3. 131,978 132,541 0,563 
4. (referens) 131,929 139,475 7,546 
WVP=  0,16 g/m2Pa h 
WVTR =  8490 g/m² 24h 
 
 

 P5675° tvättad 
 Provkropp Före Efter Skillnad 
1. 133,537 134,062 0,525 
2. 131,821 132,374 0,553 
3. 132,695 133,248 0,553 
4. (referens) 133,105 140,58 7,475 

WVP=  0,16 g/m2Pa h 
WVTR =  8726 g/m² 24h 

 
 

 P2875° tvättad 
 Provkropp Före Efter Skillnad 
1. 132,008 132,587 0,579 
2. 133,304 133,948 0,644 
3. 132,456 133,04 0,584 
4. (referens) 133,105 140,58 7,475 

WVP=  0,18 g/m2Pa h  
WVTR =  9751 g/m² 24h  
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