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Vlekvrij textiel: state of the art 

 Oppervlaktespanning γ 

 

 γvloeistof > γsubstraat 

 => Geen benatting 

 

 γvloeistof < γsubstraat 

 => Benatting 

 

 

Oppervlaktespanning - energie 

 
Water  73 mN/m 

Olie  20-35 mN/m 

Fluorcarbonen 10-20 mN/m 

Silicones  24-30mN/m 

Alcohol  22 mN/m 

 

5 



Fluorcarbonen: REACH en media 

 

 

 

Van langketenige naar kortketenige FC of fluorvrije  

afstotende producten 6 



Geur op textiel 

 2 oorzaken 

 

 Bacteriën 

 

 Opname van omgevingsgeur 
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Geur op textiel 

 Bestrijden 

 

 Biocide -> Biocide regulatie! 

 

 “Febreze producten” 

 

 Geurmaskeerders (vb. microcapsules met 

geur) 
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Groene vlekvrije technologiën 

 C4 fluorcarbons 

 Perfluoro polyether 

 

 Sol gel  

 Structurering 

 Vetzuur gemodificeerde resins 

 Dendrimeer technologie 

 Fotokatalytisch TiO2 
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Groene vlekvrije technologiën 

 C4 fluorcarbons en perfluoro polyether 
 Minder performante water en olie afstoting 

dan C6 en C8  

 

 Fluorvrije producten 
 Goede waterafstoting 

 Geen olie afstoting 

 

 Toepassing: regenkledij, outdoor textiel,… 
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Groene vlekvrije technologiën 

 Voorbehandeling van textiel voor optimale 

performantie! 

 

 Verwijderen van residu is kritisch 
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Fotokatalytisch TiO2 

 Anastase 

 Geen afstoting, maar afbreken organisch 

materiaal 
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Fotokatalytisch TiO2 

 Compatibiliteit met binders 

 

 Nood aan 

 Zonlicht 

 Vochtigheid 
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ECO-DWOR 
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 Development of ecological durable water 

and oil repellent finishes/coatings 

 

 Samenwerking met FILK (leder) 

 

 Testen commerciële en industrieel 

experimentele producten voor bedrijven in 

gebruikerscommissie 



Duratex 
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 Milieuvriendelijke water/olie afstoting en 

biogebaseerde antimicrobiële producten 

 

 Grensoverschrijdende samenwerking 

 Centexbel (VL) 

 UCL en Certech (WL) 

 Ensait en CETI (FR) 

 



Duratex 
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 Ontwikkeling van fluorvije superhydrofobe 

formulering 

 

 Superhydrofoob PES 
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Alternatieve geurvrije technologie 
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 Geurabsorbers 
 Actieve kool 

 Cyclodextrines 

 Zeolieten 

 

 Additieven hebben nood aan binder om 
wasresistentie te bekomen zonder dat 
absorptiecapaciteit en regenereerbaarheid 
verminderd 
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Actieve kool 
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 Poreus materiaal dat organische 

componenten (gas & vloeistof) opneemt 

 

 Moeilijk te regenereren en lage capaciteit 

 

 Beschermkledij 



Cyclodextrines 

 Cyclische oligosaccharides 

 Toroïde structuur 

 

 Analoog aan Febreze 

 

 Regenereerbaar maar water gevoelig 

 

 Toepassing: cosmetica en farmacie 
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Zeolieten 

 Aluminium silicaat 

 

 Poriëngrootte: 0.3 – 3 nm 

 

 Aluminium bevattende zeolieten absorberen polaire 
stoffen, indien aluminium verwijderd wordt worden 
apolaire componenten (vb. VOC) opgenomen. 

 

 Effectief bij lage concentraties en regenereerbaar 

 

 Commercieel product voor textiel: Lava XL (Tanatex) 
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Fotokatalytisch TiO2 

 Anastase 

 Geen absorptie maar afbraak van 

organische componenten (vb. VOC) 
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TOM 

 Textile Odour management 
 

 Europees programma: Cornet 
 

 Duur: 1/09/2017 – 31/08/2019 
 

 Partners 
 Centexbel 

 FKT 

 DTNW 
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http://www.dtnw.de/


Project doel 

 Go beyond the state of the art 

 

 Duale technologie 

 Adhesie van bacteriën en proteïnen 

verminderen 

 Nieuwe geurabsorbers 

 

 Biocide vrij 
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Project doel 

 Kwantitatieve bepaling van geur reductie 

 Isovaleric acid 

 Nonenal 

 

 Kwalitatieve test met getrainde neuzen 

 Nonenal 

 Isovaleric acid 

 Azijnzuur 
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Besluit 

 Fluorcarbons meest performant om kledij 

vlekkenvrij te houden 

 

 Fluorvrije producten performant voor 

afstoting tegen water(ige vlekken) 

 

 Veel onderzoek naar groene 

technologieën 
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Besluit 

 Geurmaskeerders en biocides hedendaags 

gebruikt voor geurvrij textiel 

 

 Geurabsorbers: geurreductie > 95% 

 

 Antifouling producten leiden tot 

significante afname van 

bacteriën/proteïnen aan oppervlak 
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Contact 

David De Smet 

tel:  +32 9 241 86 84 

dds@centexbel.be 
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