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OBJECTIU:
Mitigació dels impactes ambientals, sobre la salut i de seguretat dels
acabats hidro- i oleo-repel·lents (Durable Water and Oil Repellents -DWOR)
actuals i alternatius, mitjançant l'anàlisi del seu impacte ambiental i
característiques tècniques avaluades a nivell industrial.
PROBLEMA:
-a nivell ambiental  cadenes fluorinades del DWOR
deixen anar àcids prefluoroalquílics (PFAAs)  són
bioacumulatius, persistents i s’han detectat en la
cadena alimentaria i en sang humana.
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PREPARACIÓ: selecció de teixits
Catifes:
100% PES
No teixit
210 g/m2
AUTO

ESPORT

MODA

TREBALL

Polo:
100% PES
Knitted
175 g/m2

T-shirts:
100% PES
Teixit de punt
175 g/m2

LLAR
Tapisseria:
100% PES
Woven
250 g/m2

Vestits:
100% WO
Woven
180 g/m2

PREPARACIÓ: Productes DWOR
Silicona
Dendrimer

Parafinas
Alkyl urethane

C8
(Perfluorinated acrylate copolymer)

Fluorine-free DWORs
Silicona

C6
(Perfluorinated acrylate copolymer)

PFSi
(Perfluorinated silicone)
Dendrímer
v

Perfluorosilicone
C6-Related compound

Side-chain fluorinated
polymers based on C8 or C6

DWORs
Fluorados
Parafina
(linear aliphatic hydrocarbons)

DEMOSTRACIÓ A NIVELL INDUSTRIAL
REPÚBLICA TXECA

No-teixit PES
catifes

Teixit PES per tapisseria

AUTO

CASA

MODA

ITALIA

Woven WO for suits
ESPORT

TREBALL
CATALUNYA

Teixit de punt PES per polo

Teixit de punt PES per T-shirts
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ESPORTS/ROBA DE TREBALL
Spray test – pre-industrial demonstration
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Spray test - Industrial demonstration
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↑ Water repellency
at industrial scale

Ironing fully restores
the water repellency.
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Els resultats industrials solen ser més alts i més fiables que els resultats a escala de
laboratori.
 Si només es requereix repel·lència a l'aigua: les alternatives no fluorades,
especialment el dendrímer, poden ser bons substituts.
 En cas de necessitar veritablement repel·lència a l'oli Els fluorocarburs de cadena
llarga poden substituir-se per C6 o perfluorosilicones.
 Els teixits de llana tendeixen a presentar solideses al rentat més baixes que els de
polièster. No es veuen diferències rellevants entre els resultats de teixits, teles no
teixides, i teixits de punt.
 El planxat restitueix parcial o totalment les propietats repel·lents després del rentat o
la neteja en sec.

IMPACTES: Impacte mediambiental Resultats: Teixit acabat– 100 m2
LCA diferents categories d’impacte ambiental (ex. Toxicitat en humans, contaminació
en aigua dolça i marina, degradació de la capa d’ozó, etc…)  valors reals de 2
indústries.
IMPACTE TOTAL D’UN TEIXIT ACABAT (durant el processat)
•Contribució de la producció del DWOR elevada en els
productes fluorats
•PFSi > C6 degut a la quantitat més alta emprada de PFSi
•Baix impacte en les alternatives lliures de fluor

IMPACTES: Impacte mediambiental Resultats: Teixit acabat– 100 m2
Impacte Total del teixit acabat (per categories)
• Toxicitat en humans (HT) es la categoria amb més impacte
per tots el DWORs
• Esgotament de l’ozó (OD) gran afectació en els DWORs
fluorats.
HT & OD engloben 81-90% del
impacte total en els DWOR
fluorats i 62-65% en els acabats
lliures de fluor.

IMPACTES: Impacte mediambiental: CONCLUSIONS
 La producció de DWOR fluorats presenta un impacte ambiental clarament superior
en comparació amb les alternatives sense fluor. Aquesta diferència també es
reflecteix en l'aplicació tèxtil.
 L'alliberament de tetrafluoretilè i substàncies PF (PFOA, PFOS, etc.) són la principal
causa de l'impacte observat. Les categories més afectades són toxicitat en humans i
l'esgotament de la capa d’ozó.
 El rendiment tècnic dels DWOR pot ser determinant per identificar la millor
alternativa disponible des d'una perspectiva ambiental.

 En condicions similars, l'acabat tèxtil amb DWOR sense fluor pot aconseguir una
reducció de la petjada de carboni.

CONCLUSIONS-FUTUR MIDWOR-LIFE
Àmbit social:
 Augmenta la demanda de productes més ecològics i sans que
són difícils de trobar.
Àmbit tecnològic:
 Les alternatives han demostrat bons resultats a nivell tècnic
pel que fa repel.lència a l’aigua.
 Cap de les alternatives no fluorades provades ha demostrat
repel·lència a l'oli.
 Les alternatives provades tenen un impacte mediambiental
més baix que els DWOR fluorats.
Necessitat de continuar investigant:
Es necessiten investigacions multidisciplinars i incrementar la
col.laboració entre empreses-universitats-recerca

