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Flame retarded textiles - the conservator's problem? 

ABSTRACT 
This bachelor thes is in textile conservaHon deal s with issues cancerning flame-relardant finishes on 
textiles, and whether flame-praofing chemicals may develop inlo a problem for the preservation and 
conservation of treated textiles . The fundamental questions deal! with concern which textiles are 
being treated with flame-proofing agents, as weil as degradation, health and environmental aspects . 
To address these quesHons mainly wrilten sources have been studied. Previous research on the effect 
of flame-proofing agents on textiles in museum collections is scarce, which might be why there has 
been minimal aUention given this subject in the field of textile conservation . Furnishings in public 
places need to meet the requirements for local and national fire regula lions and are therefore often 
subjected to fire-proofing treatments. Objects thaI might have a fire-proofing treatment are theatre 
curlains, drapes, upholstered furniture and textile art and hangings. Textiles made of wool have good 
thermal properties and usually do not require any added chemicals to be fire-proof. Cellulose-based 
textiles, on the other hand, are easily ignited and burn readily. They are therefore more often given a 
flame-prooHng finish. Flame-retardants have the abili ty to delay ignition but cannot prevent it 
completely. 

The most common flame-retardanls can be divided into four groups: inorganic- , organophosphoros-, 
halogenated- and nitrogen-based flame retardants. Som e of the commonly used flame-retardants 
have appeared lo cause damage to both the environment and human health. Three subslances (tris 
(2,3-d ibromopropyl) phosphate, tris (1-aziridinyl) phosphine oxid e and polybrominated biphenyls) have 
subsequently been banned in Sweden for use with textiles that are worn in contacl wilh Ihe skin. 
Problems concerning flame-retardants' degrading properties on texti les were reported as earlyas the 
1960s, but there has been little further research into the subject. A chemical which has been 
frequently used is ammonium phosphate, Unfortunately, it has been shown lo degrade textile fibres 
and cause a colour change. Textile conservators may sometimes need lo test the presence of flame
retardants in textiles to be able to choose the best conservation treaiment. The best way is to do an 
elemental analys is. 

One of the conclusions of this work is that flame-retardanl finishes have a negative effect on textiles, 
and that conservators and museum persannei who handle textile collections need lo be aware of this. 
ThaI is one way to help prevent further unnecessary treatments, especially on works of art. By 
discussing the matter with the local emergency services il may be possible lo find other solutions. 
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Förord 

Denna uppsats har till kommit under några intensiva månader under våren 2008. Inspirat ion 
till ämnet fi ck jag av Pia Christensson, textil konservator i HcJsingborg, och därfOr valdes hon 
iivcn till handledare. Att ha en lext il konservator som handledare har varit viktigt for att 
fo kusera på kOllserveringsprob lematiken. Men att göra detta arbete visade sig va ra svårare än 
vad jag rorsl trott och bris ten av forskning inom ämnet har gjort det ganska svårt aU göra alt 
fu ll täckande arbetc. Dock hoppas jag att uppsatsen sammanställ er den aktuella forskningen 
samt några notiser om flamskyddsmedlens påverkan på texti li er. Jag vill nu passa på att ge elt 
vann! tack till mina hand ledare Elizabeth Pcacock och Pia Christensson som hjälpt mig hålla 
fokus på konservering samt Jonny Bjunnan som hjälpt mig med kcmiska frågor! Utan er hade 
det varit mycket svårt at! gCllomfOra arbetct. 

Göteborg. j uni 2008 

Caj sa Hallgren 
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I. Inledning 

1.1. Ämncs,,~,1 

Denna kandidat uppsats skrivs som en avslutning på en tre år lång utbildning i 

textilkonservering. Mina intentioner är all uppsatsen skall vara an vändbar fö r studenter i 

text ilkonservering, yrkesverksamma konserva torer, forskare och all övrig museipersonal som 

handskas med text il a fOremål. Min tanke med uppsatsen är att problemat isera ett outforskat 

ämne inom textilkonservering - Oamskyddsmedel. Vi omger oss dagligen av Omnskyddade 

fOremåi och ra konservatorer funderar över hur dessa påverkar oss och fOremålen. För alt 

konservatorer skall kunna göra akt iva va l under konserveringsarbetet krävs en grundläggande 

kännedom om Oamskyddsmcdcl. Uppsatsen kommer bland annat att gå igenom vilka medel 

som används nu och tidigare, vilka som är rorbjud na samt ungefar i vilka material de används. 

Min fOrhoppning med uppsatsen är att sprida intresset och medvetenheten om 

namskyddsmedlens påverkan på textilier och etablera det som ett nytt forskningsområde. 

1.2. lbkgrund 

Brand är cn van lig dödsorsak och kan gc svåra konsekvenser for männ iskor, byggnader och 

miljöer. Ett forsök all fOrhindra brand är att använda fiamskyddsmcdcl i föremål och 

byggnader. Då text ilicr olla bidrar till atl brand sprids är detta en fOremålskategori som ib land 

behandlas med fl amskyddandc kemikalier. Genom närvaron av ytterligare atomer, speciel lt 

kväve (N), klor (CI), nuor (F), svavel (S), och fosfo r (P) i fiberstrukturen gå r det att ford röja 

antändningen av matcrialet. l Men det är viktigt all poängtera all ett tl amskyddat fOremåi inte 

är helt skyddat från brand ulan bara att det tar längre tid innan dct fattar eld. 

Det rinns bl and annal en lagstil1ning som styr användningen av tl amskyddsmedc l. Lagen om 

skydd mot olyckor (2003: 778) kap. 2 § 2 sägcr att: ·"A"gare eller nylfjanderäflshavare liII 

byggnader eller alldra l/l1/äXMl/ingar skall i skälig omfallning hillla /lln/slning för släckning 

liV brand och for hw·äddning vid brand el/er annan olycka och i övrigl vidla de årgärder som 

behövs för all förebygga brand och for all forhindra eller begränsa skador till följd av 

brand··. J Det finns säkerhetskrav på produk ter som har bidragit ti ll att marknaden for 

flam skyddsmedel har vuxit.} Den stora marknaden av flam skyddsmedcl har i sin tur bidragit 

till stora utredningar och lagst iftning mot dc fa rligaste Oamskyddslllcd len. Resultatet av den 

utbredda användningen av Ilamskyddsmcdcl har bland annat bli vit att de nu påträffas i djur 

och natur, nästan oberoende av var proverna tas.4 

Ett alternativ till namskyddsmedcl kan va ra att använda material som i sig är flamresistiva 

eller flarn beständiga, vilka helt klarar atl motstå brand. Flamresist iva fibcnllateria l är generell t 

I Horrocks. A. R .. Tunc. M. och Pricc. D. 1989: 47 
! SFS 2003: 778 kap. 2 * 2 
3 Posncr, S. 2004: 3 
~ Gustafsson, B. 2004: I 
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dyrare än kemiskt Ilamskyddade tex tilier. 5 Vid val är dct ofta kostnader som s pelar en stor 

roll, vi lket bidrar till att kemiskt Il amskyddadc textilier väljs fram fOr dc flamrcsis ti va, DCI kan 

verka troligt att detta hämmar utveck li ngen av bill igare och bättre flam resisti va fibermateri al. 

Viktiga aspekter i valet av material är ju inte minst materialets utseende, des ign, komfort , 

mekanisk hållbarhet och andra egenskaper som till exempel fl exibilitet och drapering." 

Lös inredning, vilken ofta utgörs av textilt material , är en avgörande faktor för eldens 

uppkomst och spridning i en loka l. 7 Miljöer som enligt Räddningsverket bör vara 
brandskyddade är främst offentl iga samlingslokaler, såsom hotell , teatrar, sjukhus, 

restauranger, biografer samt andra stora samlingslokaler. 8 Lokaler där det anses finnas en ri sk 

tör anlagd brand såsom skolmiljöer samt extra utsatta miljöer som häkten, psykkliniker och 

akutmottagningar har speciella krav på brandskydd .') På kontor och i varuhus finns däremot 

inga krav på brandsäker inredning. 10 Inredningar i fordon såsom tåg, tunnelbanetåg, fl ygp lan, 

fartyg, bilar och hissar fl amskyddas också. II De flesta möbeltyger ska klara eigarettprovet 

vilket betyder att de inte ska fatta eld vid kontakt med en glödande eigarett. 12 De andra 

proverna som finns är test med liten låga och med brinnande trä. 13 

Det finns inga li stor för vilka flamskyddsmedel som kan användas fOr att uppfylla de krav 

som ställs fOr de olika standarderna i Svcri ge. 14 I den svenska textil industrin används idag 

inga bromerade flamskydd men de kommer ändå in i Sverige med importvaror. 

Alla kategorier av fårernåi har möj ligheten att förr eller senare hamna på ett museum . Många 

av de bruksföremål och offentliga möbler vi använder oss av har blivit behand lade med 

flamskyddande medel. Till skillnad från exempelvis datorer har textilier partiklar i fonn av 

fibrer som lätt faller av och kan inandas då de rör sig i luften . Texti li er är därför ett material 

som kan innebära större hälsorisker än andra fl amskyddade material. 

Det verkar finnas en allmän okunskap om flamskyddsmedel. Ur konservatorssynpunkt beror 

det mycket på att detta ämne inte behandlas i litteraturen. Det finn s inte särskilt mycket 

publicerad fo rskning att ta del av då man ställer sig undrande inför problematiken om 

flamskyddsmedel påverkar en textil på ett negativt sätt . Bland de konservatorer som tagit 

ställning angående fl amskyddsmedel råder det delade meningar. l s Ställningstagandet kan 

dock vara beroende av det tidsspann på ca 40 år som skilj er dem åt. Anledningen till dessa 

5 Posner, S. 2004: 4 
6 Posncr. S. 2004: 4 
7 Räddningsverket. Brandkrav på lös inredning. 
8 Räddningsverket. Brandkrav på lös Inredning. 
9 Räddningsverket. Brandkrav på lös inredning. 
10 Räddningsverkel. Brandkrav på lös inredning. 
II Kolare, S. 1995 
12 Kolare, S. 1995 
u MlIjösamverkan Älvsborg. 1997 
14 Gustafsson, B. 2004: 3 
IS Se t.ex. Christensson, P. 2004., Flnch, K. 1969. , Hal vorson, B. G. 1995, Lister A. , Banks 1. och J-land V. In 
press. Lundwall, E. 2003, Rockl iff, D. och Kerr, N. 1984, samt Infonnalller BergsIrand, M. och Lindbom, J. 
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delade menmgar är i övri gt oklar, l11en bil tänkas bcro pli okunskap eller hopp 0111 all bidraga 

till en siikrare inomhusmiljö for människor. 

1.3. Frågcstlillningar 

• Vilka texti li er tl amskyddsbehandlas? 

• Vi lka fl amskyddsmcdel används vanligen i texti la foremål? 

• Vilka tlamskyddandc ämnen som har använts i texti l har fo rbjudit s'! 

• Hur påverkas texti lier av flamsk yddsmcdcl? 

• Hur påverkas tl amskyddsmedcl aven konservering, cx våtrengöri ng? 

• Hur påverkas konservatorer och muscipersonal av tlamskyddsmcdcl? 

• Går det all testa om en textil är fl amskyddad , fö rutom att forsöka siitta eld på den? 

1.4. Syfte och målsn ttning 

Syftct med uppsatsen är alt öka medvetenheten om fl amskyddsmcdel, främst inom 

texti lkollservering, mcn även generellt i muscisammanhang. Textilkonservator, forskare och 

annan personal på museer ska kunna göra aktiva val angåcnde hantering, skyddsutrustning 

oeh konserveringsmetod. För att bra beslut ska ku nna fa ttas bchövs även en undersökning 

över vilka flam skyddsmcdel som används nu och vilka som har använts. 

Målsättningen med uppsatsen är att konservatorer och musci personal ska få en bättre 

kännedom om i vil ka textil ier det kan fin nas fl amskyddsmedel och vilka ri sker del kan 

innebära att hantera dessa text ilier. Dessutom är ett mål all undersöka om det finns tester som 

går all använda fOr att undersöka om flam skyddsmcdel finns i tex til a objekt. 

1.5. Metod och material 

Up psatsen är i fOrsta hand en litteraturstudie. Den äldre litterat uren behandlar ofta 

mekanismerna bakom Oamskyddsmedlen samt presenterar generella beskri vningar över 

använda namskyddsmcdel. De nyaste texterna är primärt utvärderi nga r av fl amskyddsmedel 

och hur de påverkar miljö och hälsa. Inte så många fOrsök på människor presenteras, ulan 

snarare fOrsök gjorda på djur. Den li tteratur som producerats i Sveri ge från 1990-talel och 

framåt behand lar främ st miljö- och hälsoaspektcn ur synvinkeln gt(rji'; miljö. Forskningen 

som bedrivits i Sveri ge är och har under dct senaste årt iondet primärt varit inriktat på ett 

utbyte av de farl igaste flamskyddsmedlcn. Kemika liei nspektionen (Kemi) står fO r många av 

dessa publikationer. 

Den litteratur som behandlar flamskyddsmcdel ur ett konserveringsperspek tiv är knapp, vil ket 

främ st bcror på alt få konservatorer forskat på detta område. Dock finn s ämnet behandlat i 

några publikationer vilka varit mycket viktiga källor i della arbete. 

Även infonnantcr har använ ts fOr att komplettera dc skriftliga källorna, bland annat från Kemi 

samt konservatorer med erfarenhet av fl amskyddsmcdel. De har varit till stor hjälp genom at! 

II 
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svara på frågor via e-posl samt via telefon korrespondens. Övriga in fonnanter är bland annat 

mina handledare. 

1.6. Avgränsningar 

Uppsatsen var primärt tänkt att begränsas ti ll svenska förhållanden, men då ca 90 % av 

Sveriges textilier importeras blev det snart klart for mig att detta var omöjl igt. Dessutom är 

del ungefår samma kemiska fOreningar som används i tlamskyddsmedlcn nästan oberoende 

av var i världen man tittar. Den stora ski llnaden ligger i de olika kraven på brandsäkerhet som 

stä ll s i olika länder. Långt ifrån alla flam skyddsmedel kommer att nämnas i denna uppsats. 

Långt ifrån alla flamskyddsmedel som används eller har använts kommer alt nämnas i denna 

uppsats. De som tas med är framfOralIt de som svenska specialister li stat som vanliga ell er 

fOrbjudna. 

1.7. Tidigare forsknin g 

De länder som står for den mesta forskningen och driver utvecklingen av tlamskyddsmedel är 

Storbritannien, Irl and och USA (framfor allt delstaten Kalifomien). 16 Det är också därifrån 

den mesta litteraturen kommer. Det finns nästan ingen aktuell svensk tryckt litteratur, men 

däremot finns det en hel del i Pdf-fonnat på Tntemet. Kemikalieinspektionen är delaktig i 

utvärdering av flamskyddsmedel då de undersöker de flesta kemikalier som används i 

Sverige. Deras forskning går mycket ut på att detektera kemikalier som på något sän är farliga 

för människa, djur eller natur. Mycket lite av litteraturen som har hittats är skri ven ur 

konserveringssynpunkt. I Sverige arbetar också Swerea IVF i Göteborg med utvärdering och 

testning av Oamskyddsmedel. Deras forskning är del vis inriktad mot miljö- och hälsovådliga 

aspekter. Mycket av det material som publicerats från Swerea IVF behandlar ett utbyte av 

bromerade flamskyddsmcdel till miljövänliga och li vsmedelsk lassade altemativ t 7
, vilket 

bland annat har gjorts på uppdrag från KemI. 

Det finns inte mycket forskning på flamskyddsmedel inom området fOr konservering. Endast 

en artikel från 1984 18 presenterar ett forsök på flam skyddsmedels påverkan på textilier. Ibland 

nämns det kOl1 i kapitlen om slutbehandlingar men några större forskningsresultat presenteras 

inte. Större delen av forskningen inom konservering som behandlar tlamskyddsmedel är just 

nu på ett observationsstadium. Några har noterat att nedbrytning i textilier påskyndas av 

flamskyddsmedel men få har va lt att publicera si na iakttagelser. Mycket ny forskning behövs 

och det här är ett falt där den nya litteraturen är mycket viktig. 

16 Posner. S. 2004: 3 
17 OfTennan 2006; Posner 2004 
I~ Rockliff. D. och Kerr. N. 1984 
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1.8. K~iI1kritik 

Den övervägande delen av den litteratur om llamskyddsmcdel SO I11 lätt går all ffi tag på iir 

utliindsk och har oftast några årtionden på nacken. Detta är naturligtvis avgörande for 

resultaten i uppsatsen. Svensk aktuell lorskning är betyd ligt svårare att komma över. 

Forskningssituat ionen kan bidra till en förvriden syn på ämnet då det kanske inte all tid är 

representativt alt använda utländsk litteratur och applicera på svenska förh ållanden. Della 

faktum beror på att dc normer som fOljts i exempelvis USA inte är applicerbara på Sverige, 

och att dc kemikalier som använts i andra länder kanske inte används här. Huvudsakl igen 

beror det på atl standarderna inom oli ka länder kan vara vä ld igt olika, och dessutom på ol ika 

regleringar fOr kemiska ämnen. De fl esta namskyddsmedel som använts är miljö- eller 

hälsofarliga på något sätt. Så länge infonnationen inte är lokal och aktuell är det svår att vcla 

om det är ämnen som forbjudits i Sverige men används i andra delar av världen . 

Den samtida informationen om fl amskyddsmedel kan vara svår att tolka då de flesta 

flamskyddsmedel säljs under ett handelsnamn. Det finns sällan en fullständig dek laration över 

vilka kemikalier medlet fakti skt innehåller d5 forsäljaren o fta önskar hemlighetshåJla receptet. 

Idag är det svårt att veta fu llt ut vilka fl<ttn skyddsmedel som används då det inte fi nns en 

komplett li sta över dem. Det finns heller inga li stor över de fl nmskyddsmcdel som får 

användas. De namskyddsmedc1 som är li stade är dc som förbjud its eller är under utvärdering 

ror att fcirbjudas. Med andra ord kan det finnas ett stort mörkertal av kemiska ämnen ute på 

marknaden. 

Den största källkriti ska aspekten är att grundforskningen om fl amskyddsmed lens påverkan på 

texti lier inte är gjord. Min egen något begränsade fOnnåga att bedöma kem ikaliers 

nedbrytning och dess effekter på textili er iir naturligtvis en faktor som hindrar tol kningama i 

texten. 

1.9. BegrcppsfOrkI:lring~lr och fOrkorlningar 

Begrepp 

"* Flamsäker - en tex til är fl amsäker när lågan slocknar efter antändning. 19 

"* Flambeständig, fl amresist iv - material som motstår brand. 20 

* Flamskyddad, flamhämmad - tex tilen har blivi t kemiskt behandlad för alt rå egenskaper 

som skyddar mot brand vilket betyder att dCI tar längre tid fOr materialet att fatta e ld. 2 t 

* Synergisk effekt - då kombinationer av två olika flamskyddsmedel har en effekt som är mer 

än summan av den effekt som dc enski lda ämnena har var fOr sig. 

"* Reaktiva flamskyddsmedcl - binds till fibenno lekylen vi lket hindrar medlet från att läcka ut 

ur materialet. De reaktiva flamskyddsmcdlen är vanligast i plaster men används även till viss 

del i text ilier som liIl exempel polyestcr. 22 

19 Coll ier, B. J. och Epps H. H. 1999: 304 
10 Posncr, S. 2004: 4 
11 Collier. B. J. och Epps H. H. 1999: 304 
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*Additiva namskyddsmedel - är inte bundna till fibennolekylen och har dtirror lättare ror atl 

lösas ut ur materi alet ell er falla av. 

Kemiska ämnen 

* Halogener - ett samlingsnamn fOr de fem grundäm nena fluor, klor, brom, jod och asIat i 

periodiska systemets grupp 7. 

* PBB - polybromerade bi fenyle r. De var de fOrsta använda bromerade Ilamskyddsmedlen 

men har nu ersatts av andra ämnen.23 

* PBDE - polybromerade d ifenyletrar. Ett samlingsnam n. Den vanligaste är dekaBDE 

* PentaBDE - Pentabromdifenyleter 

*' OktaBDE - Oktabromdifenyleter 

* DekaBDE - Dekabromdifenyleter 

* HBCDD - Hexabromcyklododekan 

* TDCP - Tris( l ,3-d ikloro-2-propyl)fosfal 

, T CPP - Tris(klori sopropyl)fosfal 

* THCP - Tetraki s(hydroxymetyl) fosfoniumk lorid 

*' Melarni n - Ett kvävehaltigt harts rned flamhämmande egenskaper.24 

* Pyrovatex Cp® - Metyloldimetylfosfonopropi onamid med fle ra liknande ämnen. 

Texrilo maferiai 

* A ramid - Ett fOrkortat namn av aromati sk po lyamid. Vämlebeständiga syntet fibrer som 

Kevlar® och Nomex®. 

* Nomex~ - En aramid framlagen 1963 av Du Pont. Används bland annat till 
skyddsutrustning inom militären2S och av racerforare,z6 

* Kevlar® - En aramid framtagen 1973 av Du Pont. Används bland annal till 

skyddsutrustning inom militären27 och i skottsäkra västar. Materialet är käns ligt mot UV

Ij us ,z8 

* Modakryl - En modi fi erad akrylfiber med bra res istens mot vänne och kemikal ier. Används 

bland annat till fodertyger, peruker och pälsimi tationer. 29 

* Trevira CS® - Polyetylen tereftalat, 3o En polyester med inbyggd fosfor. 

* Vannex® - Ett textilmaterial av brända fibrer som inte fattar eld. Används till 

skyddskläder. 31 

* Penta AntiFlame - En blandning av modakryl och bomull med inslag av Kevl ar~ och 

l 'd 32 po yaml . 

n Lassen. c., Lokke, S. och Andersen, L. L 1999: 28 
n Arbets- och miljömedicin 2000. 
14 www.wikipedia.org 
l S Kadolph, S. J. (red.) 1993: 134 
1~ www.wikipedia .org 
17 Kadolph, S. J. (rcd.) 1993: 134 
H www.wikipedia.org 
2<J www.wikipedia .org 
.'f! www.wikipedia.org 
" ' . www.euroqUlppe.se 
" fi c ' -- www. lre-S.lJetY·11 
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2. Flamskyddade textila material 

2.1. En kort historik 

Ända sedan 450 f.Kr. i Egypten fi nns det belägg fOr att fl mnskyddsmcdcJ har använts på 

celJ uJosamatcrial som trä och tex til. Det fO rsla kända skriftli g:.! belägget är från 40Q-talet f. Kr. 

vii kel berättar all egypti cma impregnerade trä mcd alun. Omkring 200 f Kr. l.Hl vändc romarna 

ett liknande medel men hade fOrt utvecklingen framåt genom all till sälla vinäger till alunet för 

samma ändamå l. B 

Under 1600-talel i Paris bÖljadc man flamskydda teaterridåe r med lera och gi ps.H Undcr 

I?OD-talet användes åter lösningar av alun.B Det var också under I?OO-talct som det fOrsla 

patentet for ett tl amskyddslllcdel togs. J6 

Under 18DD-talet i Frankrike började man forska lite på fl er tlamskyddsmedel till teaterridåer 

och kom fram till att blandningar av ammoniumsalter och bor var en effekt iv lösning. 

Intresset fOr all tl amskydda textil ier väx te åter under 1940-talet i USA och 1953 bildades 

Flammablc Fabrics Act (FFA)}1. vi lket har legat till grund fOr många av de EU-baserade och 

intemationella standarder som tagits fram sedan dess. Under 1940 - I 960-talet var det främst 

kläder som flam skyddsbehand lades. Under 19?O-talet började man även flamskydda lös text il 

inredning.38 

2.2. Flamskydd:tde lextilier i Sverige 

Det är framf6ral1t tex tili er av cellulosa som flam skyddas eftersom dc är så liillantändliga samt 

att de kan ha en långvarig efterglöd. Ccllulosamaterial och synteti ska polymerer av ko l, väte 

och syre är ganska lätta att fl amsäkra och det finns flera kommersiell a produkter. 39 

Angående flamskyddsbehandling av lös inredni ng i Sveri ge så bestäms ofta kraven av de 

lokala räddningsverken och kan därfOr variera något i olika delar av Sverige. I Älvsborg till 

exempel så anser man inte att det behövs krav på brandskydd av lös inred ning i mindre 

samlings lokaler såsom daghem, skolor och kontor.4o I andra delar av land el tycker mall att lös 

inredn ing på skolor ska fl amskyddas då detta är en miljö där risken fOr anlagd brand är stor. 

Moti veringen kan också vara att de i möjligaste mån vill värna om barnens säkerhet. I 

H Hindcrsinn. R. R. 1990: 87 
34 H indersinn, R. R. 1990: 87 
]S Timar-l3alåzsy, A och Easlop, D. 1998: 109 
3<> Hindersinn. R. R. 1990: 87 
37 Col lier. B. 1. och Epps H. H. 1999: 305 
38 Collier, B. J. och Epps H. H. 1999: 306 
1'1 O ffe nnan, C. 2006: 46 
4(1 Miljösamverkan Äh·sborg. 1997. 
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Hclsingborg utförde konservatorer en tlamskyddsbehandling av ett textilt ko nstverk i linne 

och bomull till en skola, då skolan önskade detta,41 

Då det gä ll er importfOremål, vi lket gäller mycket av de textili er som används i Sverige, så är 

det svårare alt avgöra vad som kan vara tlamskyddal. Oli ka länder har o lika krav på 

brandsäkerhet som fOremål ska uppfylla och i de fall fOremål sä lj s i tlera länder kan det hända 

att produkten är anpassad till de strängaste kraven som finn s. Ibland tillverkas d et dock flera 

versioner aven produkt fo r att möta varje lands önskemål vi lket ofta gäller for möbler. 42 Av 

de textili er som används i Sveri ge uppskattas att ca 10-20 % är till verkade i Sveri ge, och ser 

man till kläder så motsvarar si ffran knappt hälften.43 Den svenska tex tilindust rin prod ucerar 

bland annat textili er till möbler och bilindustrin.44 

Det är svårt att helt skilja på museitex lil och offentlig textil i detta kapitel eftersom offentlig 

text il såsom möbler ofta konlIner in på museerna och blir museiforemål. Möbler har nedan 

hamnat under rubriken museifOremåltrots att de också finns i offentliga miljöer. 

2.3. Muscitcxtil 

Del som nämns här ska kanske inte alltid ses som en regel men som konservator bör man 

dock vara uppmärksam om elt av nedan nämnda foremål finns i museisaml ingen eller 

kommer in på konservering. Det är tyvärr svårt att säga vilka typer av tl amskyddsmedel som 

en viss kategori av fOrernåi behandlas med, vilket också kan ändras över tid. Museer som bör 

vara extra uppmärksamma är bland annat tekniska museer, polis- och militännuseer och 

konstindustrimuseer då dessa högst sannolik har textilier behandlade med flams kyddsmedel i 

sina samlingar. 

Museer räknas oftast inte in som offent liga lokaler i vilka tex tilier behöver vara 

flamskyddade. 4s Enligt till synsenheten i HcJsingborg skedde detta mer f{'lIT i tidl:ll då större 

texti lier ibland tlamskyddades.46 

Möbler 
Möbler är en foremål skategori som är välrepresenterad i museisamlingar. Troligast är att 

tl amskyddsmedlen finns i dc möbler som brukats i olTentliga miljöer, då det ställ s höga krav 

på textilier i offentliga miljöer. Stoppade möbler och annan tex til från offentlig miljö som 

teaterstolar, flygplanssLolar, sitsar på tåg och bussar, biografstolar, fåtö lj er, ridåer, textil tapet, 

mattor samt eventuellt övrig inredningstextil brukar oftast flamskyddas.47 Möbler som är 

flamskyddsbehandlade kan ha en beläggning på baksidan och således behöver inte hela tyget 

vara behandlat. Möbler till privatkonsumenter skall klara ett cigarettprov men är i regel inte 

41 Lindbom, J . muntlig uppgift 2008-04-22 
42 KemI 2004: 36 
43 Lassen, c.. Lokke, S. och Andersen, L. I. 1999: 74 
44 Jedvall , I. och Reinhard , Y. (red.) 1996: 3 
45 Halvorson, B. G. 1995 : 2 1 
46 Li ndström, J. muntl ig uppgift 2008-04-28 
47 Gustafsson, B. 2004: 5. Palm et al. 2002: 19 
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flmnskyddade. Stoppade möbler till större samlingslokaler skall klara av all utsättas fo r en 

liten låga i ca 10 sekunder.4~ Vårdmadrasser och madrasser rrån psykavdclningar innehåller 

fl amskyddsmcdel eftersom all inredn ing där måste motstå en låga en längre tid . Dessa typer 

av fåremål är troligen inte vanliga på museer men kan hamna på polismuseet eller liknande. 

Ett av dc svåraste materialen att flamskydda är polyurctaner vilka ttnns bland annat i stoppadc 

möbler. Dessa har ofta bromerade tlamskyddsmedel i sig. Dct är i tcnnoplaster som dc fl esta 

av dc farl iga tl amskyddsmedlen finns. Tennoplaster består av kol och väte och det är där 

svårigheten alt fl amsäkra ligger. Cellulosamateri al är o fta tlamskyddade c fl ersol1l de är så 

lättantändliga. 

Konst 

Vägghängda textilier är en på museer vä lrepresenterad fOremålskategori som kan vara 

behandlad med flamskyddsmedel. Eftersom deras tlamskyddsbehandling intc är industriellt 

utfOrd är det troligt att flamskyddsmedlen iir av vatten löslig SOI1 . 

Modem konst är ofta ti ll verkad i komposita material. Metallinslag i foremålet kan skadas vid 

kontakt av vissa typer av Jlamskyddsmedel som ofta används idag."q Plaster flamskyddas ofta 

industri ellt under till verkningsproccssen. I modem konst som innehåller kombinationen 

plast/textil kan det textila materialet påverkas av de ämnen som emi tterar från plasten. 

Dräkf 

Skyddskläder är ofta fl amskyddade. ~ Dräkter som är till ror att användas ombord på fl ygplan, 

till exempel av kabinpersonalen, är ofta tlamskyddade ror att rorhindra brand inne i planet.51 

Försvarets kamoutlagemönstrade fåltunifon11 av bomull och polyester är behandlad med 

flam skyddsmedel , men inte den så kallade ftiltskjortan som är till verkad aven icke brännbar 

modakrylfiber eller Nomex fiber (flyg).52 Plagg av bomu ll som används av poli ser, brandmän 

och militärer Jl amskyddas också. 53 

Sovkläder flamskyddas inte i Sverige, men däremot i andra länder ti ll exempel Storbritannien, 

och därfOr bör man vara f6rsiktig med import erade kläder. 54 Plagg i 100 % polyester kan 

innehålla bromerade flam skyddsmedel. 55 Ä ven om många av de fl amskyddade plaggen har en 

tvättbeständig behand ling kan man räkna med all kemika lieinnehållet sjunker fOr varje tvätt 

plagget utsatts for. Tester utfOrda på ett vanligt an vänt tlamskyddsmedcl har visat att 

~8 M itjösamvcrkan Älvsborg. 1997 
~"Säkerhc lsdatablad Secura Allli-name FTR 25 
so Gusla fsson, B. 2004: 3 
51 GUSlll fssO Il , B. 2004: 4 
52 Gustllfsson, B. 2004: 4 
Sj Guslafsson, B. 2004: 5 
S..\ Guslafsson. 13. 2004: 5 
ss Lassen. c., U~kke, S. och Andersen, L I. 1999: 75 
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tvätthärdigheten sjunker med tiden)6 (se kap 4.1.). Plagg äldre än ca 1940-tal innchållcr högst 

tro ligt inga flam skyddsmcdcl eftersom flam skyddsbchand li ngar då var ovanligt. 

Övriga tyger 

Andra tyger som finns på museer kan vara övriga Iyger som används i utställni ngar på olika 

vis, till exempel som dekorationstyg i montrar. För att få ett svar på om tyger i montrar el ler 

liknande dekorationstyger som används i utstä ll ni ngssammanhang någonsin är tlamskyddade 

skulle en enkätundersökning behövas. Men det kan även hända att tyger är behandlade ulan 

alt museipersonal ell er utställningsprodueenten känner ti ll det. Inga reprcscntati va svar finns 

fö r tillfället. 

2.4. Offentlig tex til och textilkonst 

Vägghängda text ilier i o ffent lig miljö skall vara svårantändliga. På störrc hängande textilier 

som draperi er och teatcrridåer stä ll s samma brandkrav som på fasta ytskikt på väggar. 51 Men 

offentl ig text ilkonst behöver inte all tid vara flamskyddad. Enligt Ti ll synsenheten i 
Helsingborg stä ll s inga krav på att konst måste fl amskyddas. Iställ et fOrsöker man anpassa 

upphiingni nglutstä ll ning samt övrig inredning i loka len ror att min imera brandri skema.58 

Resonemangen kan dock ski lja sig åt i olika dcJar av Sverige. 

Textil konst som intc finns på museer, utan i offent liga lokaler eller hos privatpersoner, 

behandlas ofta lite ofOrsiktigare än andra föremål , kanske fOr att lextil är e tt så vanl igt 

ma terial och därfö r inte ges så högt värde. 59 Anledningen kan vara att tex tilier o fta tillverkas 

som brukskonst. Ofta glöms det bort att texti lier är känsliga material som behöver vård och 

omtanke.w Naturligtvis beror det till stor del vi lken typ av foremål det rör sig om. Eller kan 

det vara så att det saknas respekt och fOrståclse fOr tex ti l konst? 

På Tobex i Borås, ett fOrctag som trycker på texti l, används inga flamskyddsmedeJ. 6 t Istä ll et 

trycker de på Trevira es, en polyester som har bra egenskaper fö r att stå emot en kraft ig 

brandutveckling. 

Sb Lt:blanc, R. B. 1989 
S7 Miljösamvcrkan Älvsborg. 1997 
S8 Lindström, J. munt lig uppgift 2008-04-28 
S') Lister A., Banks J. och J'land V. in press. 
bO Lister A., Banks J. och J'land V. in press. 
bt Johansson. T. muntlig uppgift 2008-04- 18 
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3. Brandegenskaper hos obehandlade textila fibrer 

Brandegenskaperna hos text ila fib rer varierar stort. Det finns tex tila material som brinner av 

sig själv när de blivit antända och det finns materi al som behöver ha kontakt med en 

antändningskälla fOr att brinna.b2 I princip kan alla organ iska fibcnnatcli al an tändas vid 

tillräck ligt höga tcmpcraturer. bJ För att ku nna räkna på fl ambenägenheten hos oli ka material 

används limiting oxygen index (LOI), vilket är en siffra fOr den lägsta syrehalt i vilket 

materialet kan hålla igång en låga (se fig. l). l luftcn finns ca 21 % syre, och de material som 

har LOI högre än 25 kan vanligen inte håll a igång en låga av sig själv (under nonnala 

betingelser). De material som har lägst LOI är de som brinner snabbasl.M LOI är cirkavärden 

och det är viktigt att tänka på att det är mänga faktorer som spelar roll när det gäll er en tex til s 

brandegenskaper. En tät väv är i regel svårare atl antända än en gles väv oeh en väv med 

fi brer på ytan är mer lättantändlig än en slät. Nedan fOlj er en generaliserad genomgång över 

olika fibrers brandegenskaper. 

Växffibrer 

Alla cellulosabaserade fibrer är lättantändliga och brinner snabbt. Den Slora fara n med 

ce llulosafibrer är att de glöder en stund efter det att lågan har slocknat.65 

Animalajibrer 

Alla proteinfibrer är flambeständiga .66 Ull bri nner långsamt vid kontakt med en 

antändningskälla. Det slocknar vanligtvis av sig själv då antändningskä llan av lägsnas. Si lke 

har liknande egenskaper som ull men är något känsligare for vänne.67 Si lke brinner med en 

fräsande låga. 68 

Regenereradejibrer 

De regenererade cell ulosafi brema har brandegenskaper som liknar dem ror växtfibrer, men de 

är något känsligare fOr vänne.b9 

Syntetiskajibrer 

Termoplast iska fibrer har den egenskapen att dc drar ihop sig vid temperaturer precis under 

deras smältpunkt , vilket få r till rriljd att dc drar sig undan från lågan.7o Om de börjat brinna 

kraftigt orsakar dc oft a smältskador då de brinner med en droppande låga. 71 

~2 Ouhon, D.P. 1995: 106 
~) Åsnes. H., Willers, H. och Cele. S. 1997: 44 
bol O ullon, D.P. 1995: 106 
boS Gohl, E. P. G. och Vilensky, L. D. 1983: 168 
bl> Posncr, S. 2004: 19 
67 Gohl, E. P. G. och Vilcnsky, L. 0.1983: 87 
68 Halvorson, B. G. 1995: 22 
6') Gohl, E. P. G. och Vilensky. L. D. 1983: 58r 
70 OuIton. D.P. 1995: 108 
71 Posner. S. 2004: 19 
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Akryl är den syntetiska fiber som är mest vännekänslig och flambenägen. Den tar fyr direkt 

istället !Ör att smälta och sedan brinna. 72 

En blandning av syntet- och cellulosafibrer är en av de värsta ur brandsynpunkt då cellulosan 

föder lågan och syntetfibrerna inte kan dra sig bort. 73 

Flamsäkra fihrer 

Fiber som inte brinner (under nonnala förhållanden) är keramiska fibrer , asbest, glasfibrer, 

metall fibrer samt några av de nyare syntetfibrerna. 74 För högre säkerhet och fOr alt slippa 

flam skyddssäkra textila material har det tagits fram flamsäkra alternativ. Vanliga fi brer är 

exempelvis modifierade akrylfibrer eller polyamid med varunamn som aramid, Nomex® och 

Penta®. Ett annat av de flamsäkra fibenn aterialen är Varmex® som består av brända fibrer 

som kortvarigt kan tåla en värme på 2000°c. 75 Trevira es® är en polyesterfiber med inbyggt 

fosfor som också har goda brandegenskaper. Dessa fibrer upplevs som stelare och mer 

syntet iska än övriga fibrer och kommer därfor troligen inte att ersätta de idag vanligt använda 

lextilmaterialen. De uppfyller flamskyddskraven sig och behöver därför inte 

flamskyddsbehandlas. 76 Modakryl är ganska flam säker77
, då det har klor - kol (e l - e ) 

bindningar som absorberar vänneenergi .78 

Material LOI 

Polyetylen 18 

Polypropylen 18 18.6 

Akryl 18,2 

Polys tyren 18,5 

Cel lulosa 18,4-19 

Polyester 20-21 

Polyvinylalkohol 22 

Nylon 6. och 6.6. 20-23 

Ull 2S 
Modakryl 26.8-30 

Polykarbonal 27 
Nomex (aramid) 28,5-30 

Kevlar 29 
Neopren 40 

PVe 37-42 

Oxiderad akryl 55 

Kol 60 

Po!ytctrafluorctcn (tetlon) 95 

Fig. I, Limiting oxygen index (LOI) for några olika material. De stora variationerna i LOJ hos vissa material 

beror på all två ol ika källor an vänts och slagits ihop . 

n Goh!, E. P. G. och Vilensky, L. 0 . 1983: 95 f 
]J Perkins. W. S. 1996: 210 
74 Svedovå, J. (red.) 1990: 121 
H Gustafsson, B. 2004: 5 
71> M iJjösamverkan Älvsborg 1997 
77 Perkins, W. S. 1996: 2 10 
")8 Goh!. E. P. G. och Vilensky, L. 0.1 983: 96 
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4. Flamskyddsmcdcl i textila material i Sverige 

4.1. Generell prcscnbllioll 

Flumskyddsmede l är ämnen som tillsätts ett material för att öka skyddet mot brand. För all det 

ska vara enklare all fö rstå hur namskyddsmedel verkar kommer här ro rst en kort genomgång 

över hur pyrol ys (f6rbränni ng) fungerar (se fig. 2). Eld är en gas fasreaktion , och fOr att något 

ska kunna bri nna måste det kunna övergå till brännbar gas. 79 Då ell ma terial har fattat eld 

fortlöper processen till s all all t brännbart materia l har rorbrukats, vi lket även inkluderar de 

brännbara gaser som bildas under f6rbrän ningen. 

OXYGEN 

COMBUSTlON 

FLAf'.1MABLE 

GASES ,---
HEAT GENERATED 

~BYFLAMES 

POLYMER SUBSTRATE I 

POLYMER PYROLYSIS 

Fig. 2. Antändningsprocessen 

Flamskyddsmedel verkar genom att avbryta förbränningsprocessen. FlamskyddsmedJen kan 

verka i: 

• Gasfasen. Della åstadkommes genom alt gaser ut veck las som reagerar med dc 

brännbara gaserna, vil ka tillsammans b ildar nya obrännbara produkter. 

• Den ko ndenserade fasen (den så kall ade vätskefasen). De namskyddsmedel som 

verkar i den kondenserade fasen hi nd rar utvecklingen av brännbara gaser. 

• Via fysikalisk inverkan. Dessa flamskyddsmedcl agerar i både gasfasen och den 

kondenserade fasen. De verkar genom atl red ucera vämleutvecklingen, all späda ut det 

brännbara materialet, samt att bilda ett skyddande obrännbart skikt. En exempel på ett 

ämne som spär ut det organiska brännbara materia let är vattenånga. l!O 

7'l WHO/tpeS 1997: 16 
80 Posncr. S. 2004: Sr. Troizsc h, J. 1990: 43f 
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Idag används fler än 175 olika kemikalier vilka är klassade som fl amskyddsmedeJ~1 och 

till sammans bi ldar de över 300 kommersiella namskyddsmedel, tro ligen än nu fl er 

internationel lt. s::> 

Majoriteten av flamskyddsmedlen kan delas in i fyra o li ka grupper: 

l. oorganiska fl amskydds mcdel 

2. organiska fosforfo reningar 

3. halogeneradc fl amskyddsmedel 

4. kvävebaserade organiska fl amskyddsmedel 

Oorganiska metallhydroxider verkar främst genom att sänka temperaturen genom alt 

absorbera vänne och bilda icke brän nbara gaser såsom vattenånga. Fosforbaserade 

flamskyddsmcdel verkar primärt i den kondenserade fasen där de stör pyrolysen genom atl 

mi nska mängden brännbara gaser. lIJ Då cellu losatex til behandlad med fosfo rbaserade medel 

utsätts for en låga torkas cell ulosan ut, och del bildas mind re brännbara gaser och tjära, och 

istä llet mer ko1. H4 Halogcnerade tl amskyddsmedel verkar primärt i gasfasen. 8s 

Flamskyddsmedel verkar endast i den inl edande an tändni ngs fasen och då cn fl amskyddad 

textil väl fattat eld brinner den li ka fort som en textil utan behandling.86 Cellulosa är lättast alt 

tl amskydda med flamskyddsmedeJ som torkar ut material et vid höga temperaturer. 87 

Det fi nns ingen komplett b ild över de flamskyddsmedel som far användas i Sveri ge idag, i 

tex til och i övri ga materi al,88 delvis på grund av att varor som importeras till Sverige idag inte 

behöver ha en deklarationsfOrteckning över kemikalicinnehål1. 89 Det är därfOr mycket svårt att 

sammanställ a en li sta Över de kemi ka lier som används idag samt över dem som har använts. 

Kcmikali einspektionen har ald ri g gjort stickprovskontro ller på importerad textil9o, vilket 

betyder all det är mycket svårt att veta vilka s lags kemika li er som fi nns i importvaror. 

Text il ier är inte kemiska produkter utan varor, och varor behöver inte registreras i 

produk tregist ret som är en sammanställ ni ng av vil ka kemiska produkter som importeras ell er 

till verkas i Sverige.9t Fö retag som använder s ig av kemikalier är skyldiga att anmäla detta till 

produktregistret fOr att ge en överblick av användningen av kemikalier i Sverige. 

Enligt 16 § forordningen 1988: 944 om rorbud står det att klädesplagg och material ti ll sådana 

inte får saluhåll as eller överlåtas om de innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt 

&1 Alaee M., Arias P. , Sjodin A. och Bergman A. 2003: 683 
&1 Andersson, G. Muntlig in fomlat ion mars 2008 
83 Kemi 2004: 34, Posncr, S. 2004: 6 
84 Leblanc, R. B. t 989: 307 
&5 Posner, S. 2004: 6 
86 Kemi 2004: 32 
87 Vigo, L. T. 1994: 231 
ss Gustafsson, B. 2004: 2 
8~ Gustafsson, B. 2004: l 
<)() Eva Ljung. E-poslkomakt2008-0S-0S 
'>1 Eva Ljung. E-poslkomakt 2008-03-27 
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och däri genom kan bdaras medföra skilda på människor. Förordningen innerattar fOrutom 

klädesplagg också leksaker) sj ukvårdsartiklar och hushåll sgods. 92 

Olika tl amskyddsmedel används liIl olika malerial.9J (Se bilnga I.) Texlil flmn skyddas 

huvudsakligen additivt vilket betyder att namskyddet till säIIS lllnn att kemiskt fårenas med 

materialet. Della gör att namskyddet lättare migrerar, men om hur detta fungcmr vet man 

mycket lite. Ti ll exempel är hälsovådliga medel som polybromerade bifenyler (PSS) och 

polybromerade difenyletrar (PS DE) addi tiva tlamskyddsmcdel.<l4 Reakt iva flamskyddsmedel 

används huvudsnkiigen i härdplaster som polyester. De behåller sina tl amskyddande 

egenskaper mycket bättre än dc additiva tlamskyddsmed len men är också mycket dyrare. 95 

En tlamskyddsbehandling görs inte med tanke på alt bevara en textil utan fo r alt fårhindra 

spridningen av eld i en lokal. De fl amskyddsmedel som fi nns är inte framtagna få r att rädda 

det textila föremålet då det ut sätts får brand, utan resultatet blir ofta att det förstörs. Detta är 

på grund av den mekani sm som utlöses då den höga temperaturen som lågan innebär kommer 

i kontakt med textilen. 

Flamskyddsmedelsbehandlingar kan vara ant ingen vattenlösliga eller ej vattenlös liga. De 

vattenlösliga nnvänds o ft a till sådant som inte ska tvättas, och ej vattenlösl iga används till 

sådant som ska tvättas.<)6 Exempel på vattenlösliga medel är syror, borsyra/salter av borsyra 

och andra oorganiska salter.97 Beständiga medel som är efrektiva på cellulosa är de som är 

baserade på kväve oeh fosfor. Dessa reagerar kemiskt med cellulosan och bi ldar polymerer 

inne i cell ulosan genom reaktion med aminogrupper som använ ts i fl amskyddsmedlet 98 (se 

bilaga l) . Ä ven antimonlhalogenbehandlingar är tvättbeständiga.99 Fosforbaserade 

flam skyddsmedel är i regel tvättbeständiga, mcn ett test utfört på Pyrovatcx CP® på bomull 

visade att behandlade tyger som magasinerats 15 år släppte så mycket av flam skyddsmedlct 

efter en tvätt alt de inte längre klarade kraven fOr standarden som det var avsett för. 100 Kväve 

tros vara en synergist till dc organiska fosforföreningama101 och tillförs ofta i fonn av urea lO2 

eller ett kvävebaserat harts. 

'12 SFS 1988: 94416 * 
93 Kolare, S. 1995 
<).I Kolarc, S. 1995 
'IS Troiu sch. J. 1990: 44 
% Pcrkins. W. S. 1996: 2 11 
97 Pcrkins. W. S. 1996: 2 11 
98 Perkins. \V. S. 1996: 2 11 r 
<)<) Perkins. W. S. 1996: 212 
100 Leblanc. R. 13 . 1989: 307 
101 Vigo. L. T. 1994 : 234 
102 Troi lzsch. J. 1990: 49 
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Idag kan man köpa flamskyddsmedel och själv utföra behand li ngen. Antingen doppas tex tilen 

i en lösning av flamskyddsmcdlet ell er så påfOres det i sprayfonn. Exem pel på vi lka 

tlamskyddsmedel som används till vilka fi brer ses nedan i tabell tre. 

Fiber Excmpe1llä flamskytJdsmedel 

Bomull Organiska fosfo r och kvävcJoreningar 

Ull Zirkoniumhexaflouridkomplex 

Viskos Organiska fosfo r och kväveroreningar och polykiselsyra 

Polyester Organiska fosfo rroreningar och brom/alltimonroreningar 

Modakryl Halogenerade roreningar 

Polypropen Halogenerade organiska roreningar vanligen som bromderivat 

Fig. J . Schematisk indelning av fl amskyddsmedlens användningsområden på tex tila 

material. 

4.2. För bjudQl.l flamskyddsmedel i textila ma terial 

Några flam skyddsmedel har förbjudits och många andra är under ut redning. Förbuden beror 

på att ämnena är skadliga fo r natur, djur och människor. Då det har visat sig att även många 

andra fl amskyddsmedel är skadliga för människan och bioackumuleras i naturen, kommer 

troligen även dessa all fö rbj udas. 

Oorganisko ./lamskyddsmedel 
Inga uppgifter om fö rbjudna organi ska namskyddsmede1 har gått att hitta. 

Organiskafo~IOl/öreningal" 

Det är bara några ra ämnen som är helt förbjudna att använda i textilier i Sverige idag. 

Tri s(2,3-di bromopropyl) fos fat (CA S-nr 126-72-7) och tris( l -azi ridinyl)fosfinoxid (CA S-nr 

545-55-1) får inte användas i tex tilvaror som är avsedda all komma i direkt kontakt med 

huden, till exempel sängkläder, underkläder och kläder. lOJ 

Ha/ogenerade flamskyddsmedel 

Polybromerade bi fenyler (PBB), till exempel CA S-nr 59536-65-1 får inte heller användas i 

textilvaror som är avsedda att komma i di rekt kontakt med huden. t04 PBB har an vänts flitigt 

då de är billiga och stabi la, men de är några av de giftigaste bromerade flamskydden som 

använts i modem tid. PBB har en halveringstid på ca Il år (beroende på omständ igheterna) 

oeh kan orsaka levercancer hos människa och djur. PSS introducerades på världsmarknaden 

under tidigt I 970-tal och till verkades i Europa fram till 2000 (dekabromfenyl) i Frankri ke. los 

Försäljningen var ren lobbyistverksamhet och tillverkarna hävdade att molekylerna i det 

!OJ Eva Ljung, E-postkontakt 200S-03-27 
1(>4 Eva Lj ung, E-poslkontakt 20OS-0J -27 
105 Alaee M .. Arias P., Sjodin A. och Bergman A. 2003: 286, Kolare, S. 1995 

24 



Flamskyddad lexIi i - konscrvaloms problem'! Caj sa Hallgren 

giftiga ämnet va r ror stora fOr människor och djur all ta upp dem. Andra forskare hävdade att 

ämnet kunde brytas ner lill mindre molekylstorl ek och tas upp av kroppen. PSS finn s i bland 

annal textil och elektri ska apparater. 106 Enligt uppgift används PSS inte liingre inom svensk 

tex tilindustri men kan finnas i importerade tyger och möbler. 107 

K "ävehaserade urxaniska f/all/skyddsmedel 

Inga uppgifter om rorbjudna kvävebaserade organiska tl amskyddsmedel har gått at! hitta. 

4.3. De vanligllstc fl amskydden i textila nUlterial 
(}urga Il is ka fl ((ms kyJds mede I 

Dc oorganiska fl amskyddsmedlen dominerur marknaden och motsvarar ca 50 % av dc 

använda tl amskyddsmedlen.108 I dagsläget satsas det mycket på tl amskyddsmedel som är 

li vsmedclsklassade och går ofta under benämningen fruktsalter. Dessa är vattenlösliga och 

till sätts textilier som inte skall tvättas, som exempelvis textil konst. 

Till texti l scenutrustning som teaterridåer används ofta oorganiska fosforfO reningar som 

all1l11oniumfosfa t. Ammoniumfosfat är ett av de tlamskyddsmedel som använts under mycket 

lång tid och hade störst användning under 1800-ta let, även då till ridåer. 109 Ämnet har visat 

sig ha nerbrytande effek ter på textila material men används ändå. Behandlingen är inte 

vatt enfast och text ili er måste därför Oamskyddas igen om den ska våtrengöras.llo 

Ammonium fosfat är inte helt ofarl igt for människan och har en låg till måttl ig giftighet. Vid 

uppvännning sönderdelas det till gift iga gaser som fosfor- och kväveoxider samt 

ammoniak. II I Secura Anti-name som är ett van ligt add itivt flam skyddsmedel får 

eellulosabaserad texti l i Sverige är baserat på modifierat ammoniumfosfal. 11 2 

Behovet av alt Oamskyddsbehandla ull är mindre än för cellulosabaserade tex tilier eftersom 

ull har självsläckande egenskaper och inte underhåller sin egen låga. Då ull flamskyddas görs 

det med zirkonium hcxaOouridsaltcr som till exempel ämnet kaliumhexaflour.lirkonat, genom 

den så kallade zilprometoden. llJ Ämnet är gift igt men det är det enda som är bra nog att 

förhindra en brand i yll ctcx ti lier" 4 genom alt fö rstärka dess fonnåga att fö rkol na. IlS På grund 

av sin giftighet an vänds medlet mycket sällan. Två exempel på användningsområden är på 

Öresundstågen, vilket moti veras med alt de kör igenom många tunnlar, samt de röda 

fåtöljerna i den kända stockholmsarenan Globcn."6 Ett annat medel som används på ull är 

106 Kolare, S. 1995 
107 Kolare, S. 1995 
IOS Kemi 2006: 53 
1011 Hindersinn, 1990: 88 
110 Gustarsson, B. 2004 : 6 
III Lewis, R. J. 2000, s. 24 1 

'" - www.flamskydd.coIll2008·05·25 
11 3 Posner. S. 2004: 19 
114 Gusla rsson. B. 2004: 5 
il S Posner, S. 2004: 19 
I II. Gustafsson. B. 2004: 5 
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kaliumhexaflo Ul1itanat, men detta används idag mycket sparsamt. ll
? Medlen har troligen 

använts mer ro rr men uppgifter på detta saknas . 

( Jrgo 11 is ko. rO~/OI:f(jre 11 i II go r 

Organiska fosfor- och kväveroreningar är de näst vanl igaste fl amskyddsmedlen fOr tex til efter 

de oorgan iska tlamskyddsmedlen 11 ~ och de upptar ca 20 % av världsproduktione n.1!9 

Till offentlig inredning av bomull och polyester används oftast 1'osfor-, fosforkväve- eller 

fosfonatfo reningar. 12o Dessa har en liten inverkan på människa och mi ljö och an vänds i ca tio 

viktsprocent. Plagg av bom ull som används av po li ser, brandmän och militärer, samt även 

kommersiell a cell ulosabaserade tex tili er, behandlas ofta med Pyrovatex CP® (se bilaga I) 

ell er Proban® (tetrak is (hydroxymetyl) fos foniumsalter), vilket är fosforkväveforeningar som 

bildar tvärbundna polymerer inne i bomull sfi bern och gör den tvättbeständig. 121 Pyrovatex 

CP® anses vara tvättbeständig då den är kemi skt bunden till cellulosan via ett harts, till 

exempel melaminhart s. m Ett annat vanlihr!. fosforbaserat tl amskyddsmedel fOr cellulosafibrer 

iir tetraki s(hydroxymetyl)fosfonium urea ammoniumsalt. Tetrak issaltet polymeri seras inne i 

cell ulosafiberns hålrum ti ll sammans med ammoniak och håll s fas t så hårt att behandlingen 

räk nas som tvättbeständig. 123 

Polyuretan i madrasser och stoppade möbler, till exempel kon torssto lar fl amskyddas ofta, och 

el! vanligt medel är den klorerade fosfo rfOreningen Tris (1,3-dikJoro-2-propyl) fosfat (TOCP) 

och alternati vt Tris (klorisopropyl) fosfat (TCpp).124 Många av d e organiska 

fos lo rfOreningarna är dess utom hajogenerade, vilket betyder att de innehåller flo r (F), klor 

(el) elJ er brom (Br).' 25 

De stora tillverkarna av flamskyddsmedeJ i världen har fått en ökad efterfrågan av 

hälsovänligare alternati v ti ll halogenerade Oamskyddsmedel och har därfOr tvingats ta fram 

icke halogenbaserade produkter, exempelv is produkter baserade på fosforkemi.126 

I-lalogeneradeflamskyddsmedel 

J-I alogenerade (se fig. 4) fla rn skyddsmedel upptar ca 25 % av produktionen av 

fl amskyddsmedcl världen över och av detta står de bromerade fl amskyddsmedle n ror ea 23 % 

vilket är en betydande mängd. m Den övervägande delen används till elektrisk utrusning samt 

11 7 Gustafsson, B. 2004: 10 
118 Guslafsson, B. 2004: I 
119 Alaee M. , Arias P., Sjodin A. och Bergman A. 2003: 683 
110 Guslafsson, B. 2004: 5 
I n Gustafsson, B. 2004: 5 
In Posner, S. 2004: 18 
1!3 Posner, S. 2004: 18 
124 Gustafsson, B. 2004: 5 
115 Lassen, c., Lokke, S. och Andersen. L l. 1999; 17 1 
126 Posner, S. 2004: 3 
l27 Alacc, M. et al. 200Y 683. Posner, S. 2004: 3 
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inom plasti ndustrin. 12!< Den lext ila marknaden upptar inte lika höga sitTror då de halogenerade 

tl amskyddsmedlcn ligger på en tredjeplacering efter dc oorganiska och dc fosforbaserade 

f1am skyddsmedlen. Bromerade f1amskydds1l1cdcl används framfOra llt på textil l 

Storbritannien och på Irland där kraven på flamsäkra möbler är mycket hårda. 12
<l Tyvärr har 

det varil svårt att hi ttat några siffror S0 111 berättar om mängden halogenerade 

flamskyddsmedcl i text il. 

Dckabromdifenyleter (dekaBOE) och hexabro11lcyklododckan (HBCOO) är under utvärdering 

i EU . Kemikalieinspektionen (Kem i) har under några år drivit ärendet fOr att fä ett nationellt 

fOrblId mol dekaBDE 111 en under tiden ro r denna uppsatsens tillkomst våren 2008 bcslutade 

sig dock regeringen för häva förbudet. Trots alt medlet får användas har en undersökn ing 

gjord av Kemi visat all användningen av polybromcrade difenyletrar (PBDE) och HSCDD i 

stort sett har upphört inom textil industrin i Sverige. Enligt producenter slutade man använda 

PBDE under slutet av 1980-talet och HSCDD under mitten på 1990-talet. 130 Dock visar en 

undersökn ing av IVL Svenska Miljöinstitutet från 2001 atl HSCDD kommer in i Sverige i 

buss- och biJklädslar samt övriga texti lier. 13 1 Dc fl csta bilar som importeras till Sverige har en 

kUidsc\ innehållande detta ämne. 132 Idag används H BeDD inte ell er mycket sparsamt i 

Sverige, mcn stati stik visa r en kraftig användning under åren 1989_1997. 133 Det mesta gick då 

till rullgard iner/gardiner till offentlig miljö samt i mindre mängder möbcltyger och tex tila 

lapeter. 134 

Textilier behandlade med brom - antimon baserade ämnen blir ganska stela. 13S HBCDD och 

PBDE används som bestrykningar vi lket gör att de inte används till textilier som skall vara 

mjllka.136 PSS, PB DE och HBCDD är add iti va flamskyddsmedcl. 131 Halogenerade 

fl amskyddsmedcl ger ett någorlunda tviittbeständ igi resultat men används i regel bara på 

sådan text il som inte skall tvättas. 138 För all medlet skall vara verksamt behövs en mängd på 

10-20 viktsprocent på materialel. 139 I hemmami ljö idag kan dekaBDE rorekomma i stoppade 

möbler, löstagbara sittdynor och som baksidesbeläggni ng på möbler. 140 

DekaBDE, ett additivt flam skyddsmedeJ , är det som produceras mest i världen bland de 

organiska aromati ska bromf6reningama. Det verkar till sammans med synergcllen antimon 

128 Posner, S. 2004: J 
12<1 Lassen. c., Lokke, S. och Andersen, L. I. 1999: 74 
130 Gustafsson, B. 2004: 5 
13 1 Palm, A. el al. 2002: 5 
m Lassen. C , Lokke. S. och Andersen, L. I. 1999 
OJ Palm, A. el al. 2002: 18 
114 Palm, A. et al. 2002: 18 
13' Lassen, C , Lokkc, S. och Andersen, L. I. 1999: 74 
1)6 M iljösamverkan Älvsborg. 1997 
1)7 dc Wit CA. 2002: 283 
1)8 Åsnes, H., Willers, 1·1. och Cclc, S. 1997: 45 
139 Kemi 2004: 35 
140 KemI 2004: 33 
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och bildar antimontribromid (Sb2BrJ).t~t Ca 10 % av produktionen går till textilier samt 

stoppade möbler och bädd produkter, 142 Dc bromerade Oamskyddsmedlen gör så att f6rcmåle t 

fOrkolnas istället for att fOrtäras av cJden.I~3 

PBDE finns bland annat i textil och elektriska apparater,144 och även om det trol igen inte 

längre används inom svensk textilindustri kan det komma in i Sveri ge via importvaror. 145 

Pentabromdifenyleter (pentaBD E) och oktabromdifenylctcr (oktaBDE) används i mindre 

omfattning som ämnen eller ingredienser i ämnen ell er beredningar men far inte användas i 

högre halt än O, l viktprocen t, vilket grundar sig i Europarådets di rekti v. 146 

DGG5 CJ3 ~5 F el Br I At 
19 35,5 79,9 126,9 21 0 

Fig. 4. I-Ialogcnema - gmpp 7 i periodiska systemet. 

K vävebasel'ade ol'ganiskajlamskyddsmede/ 

De kvävebaserade organiska flamskyddsmedlen används inte i någon större utsträckning och 

tar bara upp ca 5 % av den totala marknaden. Det finns inte så många uppgifter om de 

kvävebaserade systemen i litteraturen som behandlar textil. Melamin är ett exempel på ett 

kvävebaserat flamskyddsmedel, vilket bland annat används for att flamskydda po lyuretan som 

ofta finns i stoppade möbler. 147 

4.4. Fnlmtidcns flamskyddsmcdcl 

Det fo rskas just nu på alternati va fl amskyddsmedel till de bromerade, och ett av de möjliga 

alternativen infor framtid en är fruktsalter. t48 Målet är att alla fl amskyddsmedel ska vara 

li vsmedelsklassade, vilket år en fö rdel med fruktsa lterna. 

En teknik som de arbetar med på Swerca IVF i Göteborg kallas fO r in tumeeens (svä llande 

system) och går ut på alt tre komponenter, en sur, en gasbi ldande och en kolkäll a kombi neras. 

Då materialet med fl amskyddel utsätts fOr eld jäser det. Runt den jästa massan bildas ett 

141 Posner, S. 2004: 6 
Hl Posner, S. 2004: 4 
143 Offerman. C. 2006: 46 
144 Kolare, S. 1995 
IH Kolare. S. [995 
14(0 Gustafsson. B. 2004: 2 
141 Gusta fsson. il. 2004: 5 
148 O fferman. C. 2006 
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kol ski kt som kapslar in det material som ännu inte hunnit förtäras av elden, vi lket IOrhindrar 

en fo rtsättning av branden. Dessutom hindras materiafet från att släppa ut farliga gaser 

eftersom dessa absorberas av kolski ktct. l4
'J Än så länge ha r man inte klarat ta fram ett 

tvättbesländigt intumesccnt system. 1:>0 Detta system är det som sker naturligt hos ull vilket gör 

alt det motstår brand bra , även obehand lad. ls l 

Inom fosforkcmin som har funnits från I 970-talet kan det finnas många lösningar för 

Oamskydd av textili er. Det sker en förkolning och tjärbildn ing av materi alet vid fö rbränning 

vilket hindrar bildning av brännbara gaser. IS2 

Nanoiera är ett ganska nytt fenomen inom Oamskyddsmcdelsbranschen. Ännu befinner sig 

Oamskydd med nanoiera bara i teststadiet och har inga kommersiella användningsområden. 

Tester har visat all endast nanoiera inte ger ett bra Oamskydd. I kombination med andra 

Oamskyddsmcdel, till exempel ammoniumpolyfosfa t och mciaminfosfat har dCI däremot visat 

sig fungera bättre. Testema är utrörda på nylon 6. och 6.6. IS3 

1 4~ Offcnnan, C. 2006: 47 
ISO Horrocks. A. R. et al. 2005: 4 
151 Kemi 2004: 60 
I Sl Offe rman, C. 2006: 47 
m Horrocks. A. R. et al. 2005: 7 
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5. Flamskyddsmedel och hälsorisker 

5.1. Faror med flamskyddsmedel 

Flamskyddsmedel är mycket stabila ämnen. t54 De ska ge skydd mot brand och får därfdr inte 

brytas ner al lt fdr lätt med tiden eller av andra ämnen. 155 De bromerade flarn s kyddsmedlen 

tillhör gruppen svårnedbrytbara organiska ämnen, som kallas Pers istant Organic Pollutants 

(POP). 156 Eftersom de är så stabila lagras de i naturen, så kallad bioack umulation. Bromerade 

flamskydd har upptäckts i fl era fi skarter samt i människan. t 57 Det har även visat sig att 

spädbarn får i sig bromerade flam skydd via bröstmjölk (se fig. 5) samt att det lagras i 

mänskliga vävn ader.t5~ Vissa bromerade flamskydd tros ha en honnonstörande e ffekt och kan 

störa barns illlämingsrdnnåga. tY) l de Ilesta fall saknas det uppgifter om vilka effek ter 

flam skyddsmedlell har på människor, men i många fall finns det res ultat från djurrdrsök som 

visar att ämnena är långt ifrån ofarliga (se bilaga I). Att vi vet så lite om flamskyddsmedel 

gör det svårt att uppskatta ri skenn 

" 

Fig. 5. PBDE i bröstmjölk från fO rstagångsfOderskor. Vita staplar visar testresultaten från Merionyte et al. 1999, 

Merionyte och Noren 200 1. Grå staplar visat testresultaten från en studie i Uppsala. 

De bromerade Il amskyddsmedlen kan bli mycket farl iga när de brinner då de bildar mycket 

giftiga dioxiner. 16o PBDE används ofta till sammans med antimontrioxid. Tillsammans bildar 

de fa rliga dioxiner vid uppvännning (ca 250°C). t6t Om ett bromerat flamsk yddsmedel far 

användas eller ej bestäms av den mängd dioxiner som bi ldas vid brand. 

1$4 de Wit C.A. 2002: 283 
IS$ Kolare. S. 1995 
1% Kolare. S. 1995 
In Kolare. S. 1995 
1$8 Lind. Y. et al. 2003: 186 
ISQ Gustafsson, B. 2004; 10 
160 Kolare. S. 1995 
161 Miljösamverkall Älvsborg. 1997 
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En ligt nya uppgifter (fr~ n 2008) har det visat sig att polybromerade di fenyler kan vara än nu 

farligare än vad som innan antagits. Det är dä ämnena bryts ner som dessa ännu farli gare 

substa nser bildas. 162 Dock fi nns det inga uppgiltcr över vilken påverkan dessa ämnen har p,i 

miljö och människa. 

En de l av de bromerade medlen har förbj udits att användas i textil som bärs direkt mot 

hudenl6J
, (se kapi tel 4.2.). Tris (2 ,3-dibromopropano) l -fosfat var ett av de ämnen som 

användes i nattk läder fram till I 970-talet men dct vi sade sig all bam SOI11 sov i dessa tog upp 

jmnet i kroppen. Eftersom substansen bland annat ii r mutagen ledde upptäckten till ett forbud 

av ämnel. lM Det fi nns en möj lighet att texti li er med dessa medel kommer all hamna hos en 

tex til konservator i framt ieI en, dock är chansen också stor alt mycket iir urt vättat. Det är större 

cbans fOr ett add itivt flamskyddsmedeJ att läcka ut , än ett som är reakt ivt eftersom de additi va 

in te är bundna till fi bennolekylen.165 

Fosfona ter (Proban och Pyrovatex) är inte tox iska men är svåmedbrytbara i naturen och kan 

va ra potenti ell t bioackumulerbara. l66 Melamin som ofta används till sammans med fos fonater 

mr att åstadkomma tviitt beständighet har låg ak ut tox icitet. 167 Fonlla lelehyel som bland annat 

emitterar från haJ1scr kan orsaka cancer, pnvcrka foster samt är irriterande fOr ögon ocb 

and ningsvägar. 168 

Arbetarskyddsstyrelsen har gjort en undersökning inom textilhandeln i syne alt undersöka om 

kemikalier i kläder påverkar dem som arbetar i klädesaffarer. Av alla kemikalier som kan 

finnas i nya kläder är namskyddsmedel bara en sort av många, men kan dock få betydande 

ko nsekvenser for hälsan. En av de faktorer som kan bidraga till en risk ror hälsot ill ståndet är 

tex lildamm, vil ket kan bidraga till all ergier samt irritation i ögon, hud och lu ft vägar. Detta 

beror ofta på de kemikalier som finns i tex tildammet ocb inte på vil ken sorts fiber det är. 

[nom klädesbutiksbransehen fi nns det ett gränsvä rde fOr hur mycket text ildamm det får finnas 

i luften vilket är I mg/mJ
. Dett a ska regleras med god ventilation.169 Liknande gränsvärden 

bör naturligtvis fi nnas fOr alla som arbetar dagligen med text ilier som kan innebålla 

kemikalier. Personer med all ergier bör vara extra fOrsik tiga då de är mer bcnägna alt reagera 

på kemiska ämnen. Undersökningen visade även att personalen i dc butiker med bättre 

städrutiner hade bättre hä lsa. Vid arbete med tex ti la fOremåi som kan innehålla kemikalier är 

dct således vi ktigt med bra städrutiner och god ventilation. l7o Varor producerade efter 2007 

162 T scng L H et al. 2008 
1(01 Kolare . S. 1995 
1(04 Sjukvård utan hälsofarliga flamskyddsmcdel 2007: 8 
165 A laec M .. Arias P., Sjodin A. och Bergman A. 2003: 685 
11J(> Åsncs, I·L Willers. H. och Cck, S. 1997: 46 
167 Åsncs, IL Willers, 1-1 . och Cck. S. 1997: 47 
168 Collier, B. J. och Epps H. H. 1999: 3 16 
169 Melin, B. och Berg, 1' . 1996: 4 
170 Melin, B. och Berg, P. 1996: I l 
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skall enligt regeringens propos it ion (2000/0 1 :(5) vara rria rrån cancerogena gifter samt andra 

ämnen som påverkar arvsmassan eller stör fortplantningen. m 

Gift iga ämnen kan komma in i kroppen ant ingen ora lt (genom nedsväljning), via inhalation 

(genom inandning) eller denna lt (genom huden). t72 Det största hotet för en tex ti lkonservator 

är troligen alt andas in text ildamm med kemikalier i, vilket kommer ner i lungorna och tas 

upp av kroppen. 

5.2. Sk}' dcJsåtg~ircJcr vid konservering av textil 

Hantering är ett moment som är oundvikligt då man arbetar med vård av forernåI. Vid 

hantering av text ilier bör man vara speciellt uppmärksam på om det fa ller av partiklar av den 

storl ek som går att andas in. Det gäll er att tänka på säkerhet innan man hanterar stora 

vägghängda tex tilier som dammar! Vid all hantering av textilier som dammar bör 

andningsmask med partikelfi lter bäras. Ä ven om man inte störs nämnvärt av dammet till en 

början finns det en risk fOr att ut veckla en intolerans om man andas in kemikalier och andra 

ämnen i dammet under en längre tid. 

Fig. 6. Skyddsutrustning i fonn av vit bomullsrock, handskar och munskydd. 

171 Regeringens proposition 2000/01:65: 1 f 
112 Åkerlund. M" Flata, S. och Hellekant, A. 1998: 66 
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Handskar ska ll också bäras vid hantering för att undvika att kemikalier irri terar huden. (Tabell 

över olika handskars anvfi ndningsområden kan ses i kap. 7, tig. 7.) Ri sken är däremot Iilen fOr 

alt kroppen ska ta upp kemikal ier via huden vid hantering aven textil SOm inte är fuk ti g ell er 

blöt. Dock kan huden irriteras och kroppen bör således va ra täckt. EIl vit bomullsrock kUll 

vara bra att ha på sig Som kan indikera om text ilien avlämnar synlig smuts mm. Vid 

upphängning och nedtagning av vägghängda textilier bör man tänka på alt inte rysta ner 

damm över sig själv. och i detta moment är det mycket bra alt använda munskydd och 

skyddsglasögon . Det är självklart mycket bra 0 111 vent il eringen i lokalen är bra . Punktutsug 

där sådana finns är annars en bra lösning om textilen ska hållas på samma plats en länbJfe tid 

for konservering. 

Torrengöring kan till exempel utföras genom dammsugning (se fig. 6), vilket kan få partik lar 

rrån en dammig textil att ci rkulera i luften . Om man märker att det fin ns partiklar i luften bör 

även skyddsglasögon användas. Friskl uftsmask kan även användas mcn kan vara något 

påfrestande att arbeta med under lång ti d. Till da mmsugaren ska man ha ett bra filter, helst ett 

I-I EPA-filter, också kallat absolut filter, ror att inte sprida part iklar i rummel. 

Vid våtrengöring sker troligen inte det stora upptaget till kroppen via huden men 

direktkontakt med tvättvattnet bör ändå undvikas då allergier kan utlösas. Gummihandskar 

och fOrkläde av plast bör användas vid alla till Hi ll en då våtrengöring utfOrs. Våtrengöring kan 

innebära en stor ri sk eft ersom det är den process som är mest tro lig att få fl amskyddsmedlet 

all släppa från texti len. DCI är viktigt att notera att även de tvättbeständiga namskyddsmedlen 

kan släppa vid en våtrcngöring.17J 

Kontentan blir atl samma skyddsåtgärder skall vidtagas som alltid borde vidtagas under de 

olika momenten i tex til konservering. Ri sken är störst vid upprepad exponering och man bör 

därfOr vara extra fOrsiktig om man arbetar länge med en textil. 174 Generel lt är människor 

mycket o li ka vad gä ller känslighetsgrad for hud besvär ell er li knande. 

173 Lassen, c., Lokke. S. och Andersen, L. I. 1999: 105 
m Kem i 2004: 59 
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6. Flamskyddsmedlens påverkan på textilier 

Aktuella flam skyddsmedel skulle behöva utvärderas ur konserveringssynpunkt och fo r att se 

hur de beter sig på sikt behöver åldri ngstesler göras. Än så länge har ingen forskat på hur 

flam skyddade text ilier påverkar närliggande texti lier. Det sku lle vara bra alt veta hur till 

exempel ett tlamskyddat foder påverkar en väv. Om den utsätts fOr en vatten skada är det 

högst trol igt att namskyddsmedlet överfOrs till de direk t nä rliggande textilierna. Det skulle 

vara bra att veta om detta kan hända även under mer nonnala förhållanden. På grund av 

begränsad tid fOr uppsatsarbetet fanns det dock ingen möjlighet till sådana undersökningar. 

Ofta beror nedbrytningen inte bara på flamskyddsmedlct ut an hur det verkar till sammans med 

övriga nedbrytningsfaktorer som UV~strålning, värme, fOroreningar och felaktigt relati v 

fuktighet. 

Oorganiska .flamskydd'lmedel 

Det enda publicerade testet om hur fl amskyddsmedel påverkar textilt materi al som gått aU 

hi tt a är gjort på l 980· talet. Testet som gjo rdes i Kanada finns publicerat i/CUM Commiuee 

for Conservation: 7th Trienl1ia/ Meeting Copenhage/J 10·/-1 September /98-1 och utvärderar 

tre flam skyddsmedcl som då var vanligt använda på cellu losatextil l7S
. Samt liga var av sorten 

oorganiska flamskyddsmedel vilka gick att köpa i handeln och kunde påfOras av köparen. Ett 

av dessa var en blandning av borax (nalriumsalt av borsyra)/borsyrald iamrnoniumfosfa t, 

vi lket en ligt uppgifter inte bör lämnas fOr länge i en texti l. Det andra var ett medel av 

oorganiska ammoniumsalter och innehöll klorider, sulfat , fosfa t, brom, bor och natrium 

(FlameGard® DSH). Det tredje skull e vara baserat på ammoniumsulfamat (ett starkt 

ox idat ionsmedel176
) men visade sig innehåll större mängder svavel och mindre mängder 

fosfor (X. 12®). Undersökningen gjordes på bomull stcx til , orårgad och fårgad med 

reakti vfårger. Under testet mättes forändring i dimension, fl exib ilitet, styrka, fårg och pH . Två 

bi tar av varje provlapp gjordes varav den ena fick en accelererad åldring, vilket gjordes i en 

Atlas Wheatherometer i vi lken proverna utsattes oavbrutct fOr bestrålning med lj us från en 

lampa med en temperatur mellan 60·56 °e och relativ luftfuktighet mellan 20~35 % i 478 h. 

De andra fOrvarades under nonnala fOrhållanden. Resul tatet av testerna visade att inga av 

medlen lämpade sig till textilier ur ett konserveringsperspektiv. Tygerna behand lade med 

boraxl borsyra! di ammonium fosfat fick en kristallartad beläggning på ytan då 

flamskyddsmedlet delvis migrerade och lade sig på ytan. Tygel som behandlats med 

FlameGard® DSH var uppenbart hygroskopiskt och kändes fukt igt. X· 12® och FlameGard® 

sänkte pH i texti len anmärkningsvärt. Dessa två medel var också de som mest påverkade 

ofargad bomull vilken blev ljusbrun. Samtliga medel påverkade de med reaktivfårger fårgade 

tygerna. Inget av dessa medel är alt rekommendera till textila material. De organiska 

fl amskyddsll1cd len är också opassande till textilier eftersom dc behöver tillsättas i så stora 

l1S Rockliff, D. och Kcrr, N. 1984 
m Lewis. R. 1. 2000: 230 
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kvant iteter. 117 Flamskydd iir den textila behand ling som kräver mest i viktprocent fOr att 

fu ngera, till skillnad från exempelvis skrynkel- och krympfribehund li ngar och 

va ttenavvisande behandli ngar. DCI är inte ovanli gt med till satser på 20-30 % räk nat på tygets 

vikt for alt Il amskyddct ska vara efTcktivl. 178 Mängden är något högre ror cellulosatexti l än 

fOr andra ma terial. 17
" Om texti la konstverk behandlas med flamskyddsmedel finns ri sken att 

de bryts ner snabbt och på så sätt rorlorar si tt ekonomiska värde. 180 

Borsyrabehandl ingar verkar fl amskyddande genom alt lägga sig som en hinna över fibrerna 

och hindra syretill fo rseln som krävs ror att håll a igång en låga. I ~ I 

1 Den {jusskygga fextilkol1s/en nämner forfattaren att hon stött på problem vid konservering 

som högst tro ligen berodde på en fl amskyddsbehand ling som de inte kände till när 

ko nserveringen påböljadcs. Konserveri ngen, som skedde under tidi gt 1 980-tal , gällde 

ga rdiner av ull vilka hade hängt i Södertälje T ingsrätt under 20 år. Vid blötläggning infor 

våtrengöring skedde en gasutveckling vilket medfOrde en obehaglig lukt samt all det bildades 

gelcaktiga klumpar i va tt net. Resultatet efter våtrengöringen blev att fibrcr i väven fOrstördes 

fl äckvis och fa rgcma rci rändrades. Förfallarens tolkning var all dc f6rstörda fibrerna berodde 

på all flamskyddsmcdl et till sammans med so llj us hade gjort materi alet skörl. Vidare nämner 

fOrfattaren alt Ilamskyddsbehandling med ammoniumsulfat, vilket är en van lig och billig 

metod, kan ge upphov till att fargerna forstörs samt att tex tilier lättare drabbas av 

svampangrepp om de utsätts fo r hög luftfuktighet. Svampangreppen beror på atl 

ammoni umsulfatet är hygroskopiskt och lätt tar upp mycket fu kt. 182 Efter konservering 

hängdes gardinerna upp igen, men då de var så nedbrutna i fibrerna fick de snart tas ner igen 

ror all ersättas med kop ior. 110 

Problemen med ammoniumsulfat hade dock uppmärksammats långt tidigare. Redan 1969 

skrevs en art ikel av Finch, K. i vi lken hon tog upp problematiken runt flam skyddsmedlcns 

fO rstörande e ffekt på tex tili er. I
!!4 Då hon jäm fOrdc en nedbruten textil med andra producerade 

i samma atclj e syntes en påtaglig skill nad i kva li tet. De vävar som lämnats obehandlade var i 
gott skick medan dcn som behandlats med ammoni umsulfat var fOrs törd. I8S 

Då. många flamskyddsmedcl är hygroskopiska bidrar dc antingen till uppfuktning eller ti ll 

uttorkning av textilen. Vid ton1 klimat kan flam skyddsmcdlet ta upp fukt från textilen och om 

luftfuktigheten är myckct hög kan resultatet bli det motsatta och saltet binder fukt från luften . 

Även i Chemicol Principles q{ Tex/ile ConserValion omtalas ammoniumsulfat som elt 

m RocklifT. D. och Kerr. N. 1984 
l7lI Åsnes, H., Willers, H. och Cele, S. 1997: 44 
17'1 Kadolph, S. J. (red .) 1993: 323 
180 RocklifT, D. oeh Kerr, N. 1984: 46 
181 Perkins. W. S. 19%: 2 11 
1 8~ Lundwall 2003: 142 
111 Bergs trand, M. munt lig uPI)gifl 2008-05-09 
184 Fineh. K. 1969 
IHS Finch, K. 1969: 132 
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fl amskyddsmedel som har negati va påverkningar på textila fibrer. rX6 Nedbrytningen, som 

dokumenterades i vävda tapeter av linne och ull, berodde delvis på alt hög luftfuktighet ha ft 

inverkningar på ammoniumsulfatet. Nedbrytningen berodde delvis på bildn ingen av starka 

syror. IS7 Vid hög temperatur avgår ammoniak och kvar blir svavel syra/svavelsyrlighet. 

Even tuellt räcker det med att den behandlade texti len utsätts fOr värme från solen eller ett 
element. t ~8 

Skador på texti ll er orsakade av flamskyddsmedel har upptäcks på Riksantik varieämbetet. 

Skadoma visade sig som missfargningar på tex til en med märken som efter en ojämn 

sprayapplicering. (~') Ammoniumfosfat som an vänts sedan ISDD-talet har varit/är elt van ligt 

ämne all spraya. I
<)() Ojämn applicering på textil är en åtgärd som kan ra oanade konsekvenser 

ror ägaren. 

De enda tillgängliga uppgiftcma angående flam skydd av ylle med zirkoni umhexafl ouridsalter 

är att medlen inte påverkar ylle i gott skick vad gäller mjukhet/styvhet eller farg. I
'!! Längre 

bak i artikeln nämns att Zirprobehandlad ylle kan bli starkt sur och att det kan vara svårt att 

återställa polymeren. l92 Uppgifter om åldrade tyger saknas i övrigt. Däremot ska ylle 

behandlat med komplex av titan gu lna lätt, och dessutom är dettoxiskt. l93 

Efter att en flamskyddad tex til utsatts for en låga är den definiti vt rorstörd , om inte på grund 

av lågan så på grund av hur flamskyddsmedlets aktiva mekanism har agerat. 

Flamskyddsbehandlingar som består av salter kan verka så att de vid hög tempe ratur smälter 

och täcker fibrerna i textil en med ett glasartat, icke brännbart hÖlje. l94 Detta hölje är inte 

vattenlösligt vilket gör det svårt att ra bort om textilen vä l utsätts fOr riktigt höga 

temperaturer. Resultatet av det glasartade skiktet borde vara en mycket styv textil med stor 

risk for att bryta fibrer vid hantering. Innan salterna utsatts for riktigt hög vänne är de 

vattenlösliga och går att tvätta ur. Om huruvida de går att tvätta ur full ständigt saknas 

uppgifter. 

Att belägga fibern fOr att fOrhindra syretil1forscl är inte bra fOr fibern . Fibern till åts inte röra 

sig och det är fu llt tänkbart all beläggningen ut sätter textilen for mekaniska skador då denna 

hanteras eller sväller/krymper vid Ouktuerande luftfuktighet. 

IM, Timar-BaJazsy. A. och Eastop, D. 1998 
187 Timar-Baliizsy, A. och Eastop, D. 1998: 110 
18S Bjurman, 1. muntlig uppgift 2008-05-02 
189 Bergstrand, M. muntlig uppgift 2008-05-09 
I')() KemI 2004: 6 
191 De Boos, A.G. 1989: 12 
192 De Boos. A.G. 1989: 14 
193 De Boos, A.G. 1989: 12 
104 Svensoll , H. 1940: 197 
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Orga 11 iska .IiJ.~Ihrr(jre II i ligor 

Det fin ns inte så många uppgi fter som berätta r om dessa medels påverkan på tex ti ler. Nåf,'Ta ta 
har dock uppmärksamma I negativa effekter. I Tex/ile Tes/il1K and Analysis nämner författarna 

all eellulosatex ti lier som fl amskyddats med fosforinnehållande ämnen, vilka reagerar med 

libern, blev stela, gu lnade lfi lt samt blev av med sina tlamskyddande egenskaper i tvätten . 1 9~ 

Organiska fosforfOreningar sägs av vissa forskare vara Ivättbeständiga och andra menar alt de 

är ganska tvättbeständiga. Pyrovatex CP1!' har visat sig vara ctt tl amskyddsmedel med dålig 

hållbarhct vil ket på sikt hydrol yseras och bilda r syror. Dct visade sig i clt Icst att tyger 

behandlade med Pyrovatex CP'! efter 15 ii r hade ett pH på 3~4 . Genom våtrengöring gick dCI 

dock att fä upp pH till mer neutrala v~irdcn . l 96 Tcstct utfOrdes under 1 980~ talet mcn 

produkten fi nns fo rtfarande kvar på marknaden, troligen i något modifierad fonn. Då pH 

sjunker till ett lågt värde kan delta i si n tur leda ti ll sur hydro lys vilket bidrar till en ökad 

nedbrytning av fibem. 197 

För alt flamskyddsmedc l skall bli tvältbeständiga används ibland hartser som tillsatser. Då 

Pyrovatcx CP.f>, vilket är ctt vanligt Ilamskydd fOr cellu losatexlil , till säIIs gellOlll 

våtbehand li ng sker en emission av fonnaldehyd från hartsen på grund aven kcmisk reaktion 

mellan harts, fl amskyddsmedel och eellulosnpolymcren .1 98 Nya re hartscr som nu fi nns på 

marknaden emitterar mycket låga ell er inga halter av formaldehyd. 19,) Hartsen kan även 

bidraga ti ll en missfårgning av tex til en ?OO Fonnaldehyd kan oxidera till myrsyra som kan 

bid raga till hydrolys av cellulosa~ och proteinbaserade fibrer. Fonnaldehyd är även all mänt 

reakt ivt och kan fOrst yva tcxt ilier.201 

Ett siitt att fö rhindra att fl amskyddsmcdel ska gå att tvätta ur ar all ti ll sätta det i 

spinn lösningen vid till verkning av sYlltet~ och regenatfibrcr och till dctta används oftast 

fosforforeningar. Dessa tyger har oftare kortare livslängd än tyger utan till sats.202 

{-{a/ogeneradeflamskyddsmede/ 

De ha logenerade flamskyddsmcdlcns påverkan på tex tilier nämns inte i li tterat uren och det är 

därfcir svårt att kommentera dessa. Det är industricllt tlamskyddade text ilier som innehåller 

halogcncrade ämnen och troligen inte ko nstverk. Nedbrytning på grund av halogenerade 

flam skyddsmedel kommer kanske alt märkas i framt idens bil ~, eller teaterstolnr, men än har 

inga konkreta testresultat redovisats. 

I'IS Co llier. O. J. och Epps 1-1. H. 1999: 306 
1% Leblanc, R. B. 1989: 308 
197 Slaler. K. 199 1: 27 
198 Posner. S. 2004: 18 
1?9 Posner. S. 2004: 18 
200 Posner. S. 2004: 18 
201 Bjumlan, J. munll ig uppgift 2008-05-02 
:!ro Goh!. E. P. G. och Vi lensky. L. D. 1983: 169 
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K l'livehaserade organiska jlamskyddwledel 

Syror kan bildas ur melamin och and ra kvävcinnchå ll andc hartser vilka kan vara skadliga ror 
"I' 'lOJ text l lCr.-

:!<Il Timår-Balå7.sy, A. och Eastop. D, 1998: 106 
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7. Påvisning av flamskyddsmcdel 

På räddn ings verken testar man o ftast om en tex til är fl amskyddad genom a ll sälla eld på 

den.204 
I konscrveringssammanhang är dctla ingen metod att rekomlllcndera och därrGr 

kommer här en genomgång över olika metoder att utfora en anal ys . 

7. 1. V.d av :.mlll)'smctod 

Om ett stÖITC ko nserveringsarbete ska ll göras på en text il som misstänks vara fl amskyddad 

med ett medel som kan va ra hälsovådligt ii r dct vi ktigt att göra en anal ys av mcdlct. På grund 

av den sto ra mängd av olika flamskyddsmedcl som anvä nds kan det vara Svåt1 att vcta vad 

man ska leta e fter då man vi ll påvisa flamskyddsmedel i ett prov. Det hjälper därror om man 

vet ungefär vil ket s lags flam skyddsmedel det rimligen skull e ku nna vara. Genom att tilta på 

foremålet kan man med hjäl p av fOremålets material och användningsområde ringa in under 

vilken kategori det möj liga flamskyddsmcdlet borde falla. Om det finn s möj lighct att göra en 

grundämncsanalys behövs inte samma s tudi e eftcr möjliga kemika li er. 

7.2. GrumHimncsanal)'s 

Det finns fl era avanceradc tester som går att göra i dc fa ll man vill bestämma vilket 

flam skyddslll cdcl en tex til innehåller och om möj ligheten finn s så är den säkraste metoden att 

göra en grundämnesanalys. Av hälsoskäl är det viktigt att kunna analyscra hii iso farliga ämncn 

for att man ska kunna skydda s ig på bästa sätt. Dc fl esta tester är destrukti va och ofta behöver 

man extrahera fl amskyddsmedlet med till exempelvis vatten eller metanol fOr att kunna göra 

ana lysen. 2os 

En metod ii r röntgcn fluorcscens (XRF), och numera finn s dct rel ati vt små portabla vari anter 

som är till vcrk ade for att an vändas i fa lt . Fördelcn med det portabla XR F-instrumentet är att 

det är en icke destrukti v metod. Inga prover behöver tas då analysen görs d irekt på fO remålet. 

Dessutom är den ut fonn ad så att den inle är fa rli g fOr användaren.2116 Om XRF ska ll användas 

for att anal ysera fos for behövs ett ti ll ägg till apparaten i fonn aven heliumkam mare.207 Det 

finns endagskurser i anvä ndning av portabel XRF eftcr vilka man rar ett ccrt ilikat, men 

apparaten är mycket dyr och är ingen lämplig investering fOr en ko nserveri ngsateljc. 208 

Gaskromatograli användes i Uppsa la for att bestämma hallen av PSDE i bröstmjölk.209 

Infraröd spektroskopi (lR) har använts i tester ibland annat USA fOr att analysera 
") tO •• 

flamskyddsmedel, men tyvärr är metoden ganska avancerad .- Aven fouri er transfoml 

infraröd spcktroskop i (17f IR) som idag är dcn vanligaste IR mctodcn har an vänts men 

2U4 Rydcn, T. munttig uppgift 2008-04-24 
205 Morris. N. M .. McCall, E. R. och Tripp. V. W. 1972: 285 
!06 Fonicello. N. A. 2007: 4f 
207 Peacock. E. E. muntlig uppgi ft 2008-05-07 
20~ Peacock, E. E. muntlig uppgift 2008-05-09 
.!()9 Lind, Y. et al. 2003: 188 
!lO Morris. N. M .. McCall. E. R. och Tripp. V. W. 1972: 285 

39 



Flamskyddad texti l - kOIl:;ervatoms p roblem? Cajs..1 I-Iallgrcn 

art ikclfOrfattama poängterar att del är svårt all identi fiera fosforbaserade Ibmskyddsmedcl. 

specie llt på cellulosa.ZII Portabla IR apparater som till åter icke destruktiv analys kan ibland 

användas. 212 

Det finn s teststickor, utvecklade bland annat fOr att påvisa olika ämnens närvaro i mal och 

vatten. Dessa kan mäta närvaro av klor,2 J3 nitrat , kali um, ammonium, fosfat , fonnaldehyd 

och urea.Z!4 De ser ul ungefar som en pH-sticka och används på samma säl t. 

Då majori teten av alla konserveringsateljccr inte har tillgång till ana lysinstrument av detta 

slag kan det vara nödvändigt att ta ett prov och lämna till någon som ka n utfOra testet. 

Kostnaderna kommer troligen i många fall alt vara avskräckande. 

Med high pressure Iiquid chromatography/ vätskekromatografi (HPLC) går det att analysera 

nästan all a organiska ämnen. Eftersom ett prov måste las är detta en destruk ti v metod men 

den nödvändiga provmängden är dock mycket liten. I nera fall där ett prov måste las räcker 

del med lösa fibrer som uppfångas under dammsugning. En HP LC går att koppl a till en 

masspektrometer för all ge ett fingeravtryck for medl et. 2 l S Metoder ha r utarbetats fOr att mäla 

organiska fosfor föreningar i vatten 2J6 men då organiska Ilamskyddsmcdcl i textil ofta iiI' 

olösliga i vatten får metoden omarbetas för alt dc ska kunna lösas i organiska lösningsmedel. 

Dock kan det finnas en ri sk fo r att lösni ngsmedlen förstör namskyddsm(.'d lcl. 217 

Det viktigaste är inte att varje konserveringsatelje har dessa instrument ul an att det finns ett 

nätverk inom vilket hjälp med anal yser finns atl få. Det kan exempelvis van.l nätverk mellan 

museer, konserveringsateljcer, universitet/högsko lor och industri er. Vik tigt är inte all 

konservatorn har till tillgång till analysapparater ut an all horllhan känner till vilka 

analysmetoder som kan tillämpas. 

7.3. Övriga tester 

Om en grundämnesanalys ej är möjligt fi nns det en rad övriga tester där m an testar ett 

specifikt ämne. För all veta om en våtrengöring kan vara en metod för att lösa ut ett 

vattenlöslig salt kan della vara en bra metod. Vid många av de enk lare testerna går det bara att 

testa ämnen som är lösliga i vatten, det vill säga dc oorganiska flam skyddsmed len . Tester har 

visat att även åldrade organiska fosforfören ingar kan vara vattenlösliga.2Ls 

II I Morris, N. M., Pinman, R. A. och S emi, R. J. 1984 
m Bjumlan, J. muntlig uppgi ft 2008-05-22 

'" • www.gtoba lw.com 
21( www.merek.ro/upJoadlbroc hures _ Iiles! 
m Bjunnan. J.muntlig uppgift 2008·05·09 
21b Martinez.Carbal1o E. et al. 2007 
~17 Bjunnan, J. muntlig uppgift 2008·05·09 
218 Lcblanc, R. B. 1989 

40 



Flamskyddad tex til kOllservatoms problem? Cajsa I-Iallgren 

Flera av testerna i MOferilli ('haracferizafion TeslS f il,. O/?ieCfS o/Art and Archac%l!Y skulle 

kunna fun gera fOr att testa fOr olika flamskyddsmedel men det är absolut en rDrdcl om 

flam skyddsmedlet är lösl igt. 219 Olösliga organiska fosforfOreningar går inte all testa i enkla 

fos fatteste r. men däremot går det att tesla ammo ni umfosfal. då det är ett vattenlösligt 

oorganiskt salt. Innan del går att säkerstii1la alt dessa lester fungera r sku ll e dc naturligtvis 

b I .. T k .. d "'. •. . ')'0 kl ·d'" I I (kl l'"~ e löva provas. esterna an an van as lor att pav lsa antlmon--, on -, la ogener or - -

och sulfat :!2). Tester av detta s lag lär dock bli ett rikt igt detekt ivarbete! 

Eli test for fonnaldehyd finn s i Texfi!e Tesling ond Ano!ysis.224 Metoden iir destruktiv då ell 

tygprov behövs. Testet går ut på alt formaldehyden löses ut i vattcn och på vilkct el! 

fårgreagcnstesl görs. Halten fonna ldehyd i tygprovet avspeglas i fargen . Vätskans t:1rg mäts 

med en spektro folom eter. Om det saknas till gång till en spektrofolometer kan det gå bra alt 

göra en okulär uppskattn ing av fårg intensitelen. Ju mörkare vätskan är, desto mer 

formaldehyd innehåller den. En ofårgad vätska är fri från fOnllaldehyd. 115 

Skyddsutrustning får inte g lömmas bort vid utfOrandet av tester. Kemikalier som gå igenom 

huden på ett ställ e kan orsaka skador på ett annat s täll e i kroppen. Handskar ska ll väljas efter 

de kemikalier som skall användas (se fi g. 7.). Kläder av nylo n ell er po lyester bör und vikas 

eftersom dessa reagerar med många kemika li er. 226 

~ 
Nitri! Ncopren Vinyl Syntetisk 

Kl"mi ka latex 

Alkohol Ulmårkt Bm Utmärkt Utmarkl 

Klorcr:lde Utmärkt Bm Ok Bm 
lösnin1!.ar 
Keloner Bra Sm Rekommenderas Bm 

e 
Organ iska Utmärkt Ulmärkl Utmärkt Utmärkt 
syror 
Oorganiska Utmärkt Ulmärkl Utmärkt Utmärkt 
syro r 
Icke Sm Bra Ok Ok 
klorerade 
lösni ngar 

Fig. 7. Hur val av handske kan anp:lssa.. .. efter olika kemikalier. 

m Bjunnan, 1. munll ig uppgift 2008-05-09 
220 Odegaard, N., Carroll , S. oeh Zimmt. W. S. 2005 : JU 
221 Odegaard, N., Carroll, S. oeh Zimml , W. S. 2005 : l04f 
m Odcga3rd , N., Carroll . S. oeh Zi rnnll , W. S. 2005 : 106f. 11 Of 
m Odegaard, N. , Carroll, S. och Zi mml. W. S. 2005: 122f, 124f 
!24 Collier. D. J. oc h Epps H. I-I. 1999: Jl 7f 
m Collier. D. J. oeh Epps H. H. 1999: J I7f 
!2b Odegaard, N., Carroll, S. oc h Zimml. W. S. 2005 : 15 

Naturlig l atc~ Gumm i 
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Rekommenderas Rekommenderas 
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ej oJ 
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8. Slutdiskussion 

8.1 . Diskussion 

Faror med /lamskyddsmedel 

Textila material bryts ner med tiden vilket är en oundviklig process. Kemikalier som till sätts 

text iler påskyndar ofta nedbrytningen, och till skillnad från det fcirsta påståendet är detta en 

process som går att undvika. De som talar fcir flamskyddsbehandlingar av lös inredning 

baserar ofta sina argument på alt det är i dessa material som bränder ofta startar. 227 Sällan 

vägs detta argumentet mot att Ilamskyddade tex tilier och plaster ofta brinner med en 

utveckling av gifti ga gaser. Idag fi nns det li vsmedelsklassade fl amskyddsmedel att vä lj a vid 

flamsäkring av tex tila fciremål vilket ur hälsosynpunkt är utmärkt. Detta betyder dock inte aU 

dessa medel även är bra fcir bevarandet av textila materia l. 

Alternativ /il/ jlamskyddsmedel 

Som konservator går det genom att fcirklara fcir kunden om en texti ls betydelse säkert at! hitta 

andra lösningar än alt fl amskydda. En fl amskyddsbehandling kan kanske till och med vara 

totalt onödigt. Genom att inreda lokalen enli!,1 räddn ingsverkets rekommendationer går det alt 

undvika möj liga riskscenarion. Till exempel bör en texti l aldrig hängas eller ett textilt fci remål 

ställas längs utrymningsvägar. För ett otränat öga kan en åld rad och svag textil se hållbar och 

stark ul , och det gäl1er att fcirklara fcir kunden vilka risker texti len utsätts fcir om den 

behandlas med kemikalier. Få kunden att tänka långsiktigt! 

Obehandlade ylletext ilier brinner långsammare än en flamskyddsbehandlad cellulosatextil 

som väl tagi t fyr. Att välja ylletext ilier är ett bra alternat iv, speciellt i inredningssammanhang. 

Många vävda tapeter och konstverk är ofta gjorda i ylle med bomulls eller linnevarp. Men då 

varpen ofta ligger bakom inslaget i vävda tapeter bör de kunna besparas från kemiska 

behandlingar. Vävens stru ktur är ofta avgörande fcir hur lätt den fattar eld. En väv med lugg 

eller liknande är mer benägen att fatta eld än en väv med slät yta, och glesa vävar brinner 

lättare än kompakta. 

Matlor har ofta ett bra skydd genom att de ligger på golvet. Då en matta antänds stiger vännen 

och fci rsvi nner därigenom bort från an tändningskällan. Dessutom är syreti ll fcirseln begränsad 

då golvet hindar syret att komma til1 underi från. I en gardin till exempel så stiger vännen upp 

mot nytt bränsle.228 

Noll koll 

Dokumentation av kemikalier i importfciremål är oftast dålig, vilket bekräftas av 

undersökningar gjorda av Kemikalieinspektionen.229 Ca 80-90 % av de textilier som används i 

127 Fowell, AJ. (red.) 1994: If 
m Oulton, D.P. 1995: 108 
m Gustafsson, B. 2004: 5 
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Sverige är importcradc23o
, vi lket betyder att det inte finns en rikl igt bra kontroll över 

kemikalier i textiliema vi använder. Bland de importerade fOremå1cn finn s det en möj lighet att 

det finns farli ga flam skyddsrn edel som inte skulle användas i Sverige, då säljaren undanhålle r 

infonnation från sin svenska kund. 231 Kontroll er fOrsvåras också av att del fOrekom mer så 

många olika ämnen på marknaden. I grundämnesana lyser är det lätt alt hit ta fosfor och 

halogener (brom och klor), men det är inte säkert alt ämnena kommer från ett 

flamskyddsmedel. Säker kan man bara vara då det är brom som iden tifieras då brom an vänds 

nästan uteslutande till tl amskyddsmedel i tex tila fOremål. Vid identifikation av klor och fosfor 

är det egentligen inte möj ligt att veta med säkerhet all det är ett tlamskyddsmedel då dessa 

även ingår i andra medel , med dct ger dock en indikation. Fosfor används ibland i pesticider 

och klor används i fl era olika substanser fOr alt göra dem mer stabila . För att lätt kunna göra 

analyser är det bra om konserveringsateljcer och museer har ett kontak tnät som involverar 

personer/institutioner med analysi nstrument. Det vikt igaste ror konservatom är all känna till 

vilka metoder som kan tillämpas . 

Det har visat sig att kännedomen om de olika fl amskyddsmedlens påverkan på människan och 

speciellt på tex tili er är mycket liten. Det verka r även rinnas en stor okunskap om olika 

kemiska ämnens rorekomst i textili er. Troligen har producentcma gjort tester på hur deras 

produkter påverkar text ilier, men resultat från dessa är inte lätta atl få tag i. 

Våga vägra 

Försäljarna av flamskyddsmedel hävdar naturligtvis att flamskyddsmedlen in te påverkar 

textilens utseende, men så länge det inte finn s tester som bevisar det bör man utgå ifrån att 

tex tilierna kan la skada av att flam skyddsbehandlas. Flamskyddsl1l cdel är heller inte 

ut vecklade for evighetsbruk. 

Flera fOrclag väljer alt avstå från att använda namskyddsmedel. Tex tile Conservaiian Ltd 

va lde alt bara flam skydda fodertyget ti ll de text il a väggbeklädnadema i ylle på the Royal 

Festi va l Hall i London.232 Att ha ett flamskyddat bakstycke istället fo r att namskyddsbehandla 

föremålet är en lösning som skul1e kunna övervägas li te oftare fo r tex tilier som är 

vägghängda. Metoden kan va ra svårare att till ämpa på tredimensionell textilkonst. 

Flamskyddsmedel bör inte användas på konstverk , det gäller iSläll et att ko mma på andra 

lösningar for att få upp säkerheten. Till exempel går det att sätta text ilier bakom glas eller i 

monter. Ett ytterl igare sätt är att placera ett konstverk så högt upp alt ingen når den for alt på 

så sätt kunna tända eld på den. 

Eftersom det finns krav på brandsäkerhet gä ller det att hitta sätt som uppfy ller dessa utan att 

behöva använda tl amskyddsmedel. Det går till exempel att satsa på sprinklersystem i 

HO Kemi 1997 
lJ l G ustafsson, B. 2004: 10 
m Lister A. , Banks 1. och 1·land V. In press 
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utställningslokaler då det i slutändan är bätt re att ha vattenskadade fö remål iställ et 

uppbrunna.233 Vattensprinklersystem är också ctt bra alternati v ti ll flamskyddsmedeJ j 

offentliga byggnader. Det går även att begränsa spridning av brand med hjälp av 

byggnadstekniska åtgärder som mindre brandcelier.234 

Konsekvenser vid konservering 

Det är bra att ta reda på vilket sorts flam skyddsmedel som en text il innehå ller. Om en texti l 

som inte längre behöver vara tlamskyddsbehandlad visar sig innehålla ett oorganiskt lösligt 

flam skyddsmedel finns valet att genom en våtrengöri ng avlägsna tl amskyddsmedlet. Om det 

genom analys visar sig att fl amskyddsmedlet är aven sort som inte är vattenlöslig kan man 

vä lja att bespara texti li er en våtrengöring som de egentligen inte behövde. Ofta kan ett 

organiskt lösningsmedel lösa de icke vattenlös liga flamskyddsmedlen. Del enk laste sätter alt 

få reda på om ett fl amskyddsmedel är vattenlösligt är alt veta vilket medel den innehåller och 

ringa producenten och fråga. Ofta är fOremåi som inte tvättas regelbundet, ti ll exempel tex til a 

konstverk , behandlade med vattenlösliga medel. Dräkt är ofta behandlad med tvättbeständiga 

medel. 

Flamskyddsbehandlingar är i forsta hand inte framtagna med omtanke fOr tex tili er. Flera 

tl amskyddsmedel , till exempel ammoniumsulfat, har vi sat sig ha di rekt skadl ig inverkan på 

text il ier, med skörhet och fårgfOrändring som fOljd. Dock kan text ilier ändå bevaras 

någorlunda även med en flamskyddsbehandling. Det är forst efter alt textilierna utsatts for en 

låga som de är definitivt förstörda. Temperaturen som medf6\jer en låga utlöser de 

flamskyddande mekanismerna som kan ha fOljder som är lika forstörande for tex tili er som en 

brand hade haft, till exempel i fonn av ett vattenolösligt glasartat skikt på fibrerna. 

Råd 
Hälsoaspek ten är ett bra argument ti ll att välja bort flamskyddsmedel. För att vara på den 

säkra sidan vid arbete med textilier bör vissa säkerhetsmått vidtagas. Håll ren t i 

konserveringsateljc, magas in, utställningslokaler och montrar. God ven til ation kan rädda 

hälsan. Vid hantering bör handskar användas och byt dem ofta. Smuts kan komma in i 

handsken eller gå rakt igenom. Det krävs inte så mycket extra skydd än vad som vanligen är 

rekommenderat vid textilkonservering. Vid dammsugning bör handskar och munskydd med 

partikel filter användas samt filter på dammsugaren. Vid våtrengöring ska handskar som 

skyddar även underannama användas samt elt fOrk läde (ej av textil). Bortse aldrig ifrån faran, 

det är inte svårt att skydda sig! Det finns många andra anledningar utöver flamskyddsmedel 

som gör det värt alt vara fors iktig. Pesti cider, fungieider och andra tillsatta kemikal ier är li ka 

viktiga, om inte viktigare, att skydda sig mol. 

Det skulle kanske ti ll höra ett undantagsfall att träffa på bromerade flamskyddsmedeJ som 

text ilkonservator eller magasinsarbetare. l så fall sku lle det kunna vara i en bilklädsel eller 

m Christensson, P. 2004: 8 
234 Mi ljösamverkan Älvsborg. 2007 
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annan textil inredning. Även om så skulle vara fa ll et iir chansema fOr höga doser inle särski lt 

sannol ik. Men text ilkonservatom som arbetar med en text il hon/ha n vet el ler anar kan 

innehålla fa rl iga namskyddsmedel bör naturligtvis skydda sig. 

Konservatorer bör även infonnera övri ga, till cxempcl utställningspersona l, magasinspersonal 

och forskare, som ka n tänkas kom ma i kontakt med fOremåi som är kcmikaliebehandlade. Ett 
bra sätt att få all a infonnerade om riskcm a som man kan utsätta s ig fOr då man handskas med 

fOrcmål är att hålla ku rs fOr s ina kollegor. 

Magasinering och ulsläl/ning 

Museer som tar in un ifo nner från polis, militär, brandmän och fl ygplanspersonal från ca 

1 940~ta let och framåt kan vara säkra på att de har fl amskyddsmedc1 i sam lingama. Vid 

till fa ll en då dessa fOremål kommer i kontakt med andra museifriremål, som vid magasinering 

och utställni ng, är det bra att se till att ingen ting utan flamskyddsbehandling kommer i 

kontakt med dessa rorcmå l, ell er sluts in i samma monter. Samma gäll er också ror de museer 

som tar in möbler ell er vägghängda textilier som har brukats i offentliga miljöer. Ett fOrsök att 

separera på foremål som är fl amskyddade från dem som inte är behandlade kan vara ett sätt 

alt rädda fOremåi fo r framtiden. Då det saknas klara uppgifter om cml SSlon av 

tl amskyddsmedel kan dct vara bra att vä lja det säkra fram fOr det osäkra. 

Vid en fuk tskada kan vattenlösliga flamskyddsmedel (och andra kemikali cr fO r den delen) i 

fOremåi överfOras till andra textiler. Ti ll exempel kan ett dekortyg i en monter avge ämnen till 

ett museiforemål, ell er så kan museitextil avge ämnen till en annan. 

A VS /III 

Förhoppningsvis är VI på väg bort ifrån en tid full av miljö~ och hälsovåd liga 

flamskyddsmedeJ. Nya dato rer alstrar inte lika mycket vänne som de äldre och därfOr 

innehåller de inte lika mycket flamskyddsmedel. Om samma sak gä ll er fO r texti l är svårt atl 

säga. Dock har mängden halogenerade tlamskyddsmcdel minskat betyd ligt under de senaste 

tio åren. Under en lång tid framöver kommer museer att ta in fl amskyddade fOremål i 
samlingam a, och så länge det händer är faktumet viktigt att känna till. 

8.2. S lutsatse r 

Tro ts de få testcr och iakttagelser som har gjorts på flamskyddsmedlens påvcrkan på tex tila 

material , går det med stor säkerhet att påstå att de har en nedbrytande e ffekt. I de all ra fl esta 

fall är det onödigt alt fl amskyddsbehand la texti la material och speciellt konst foremål bör man 

in i det s ista und vika atl behandla. Då fl amskyddsmedel endast fördröjer antändning är 

chansem a ändå stora alt fOremålet fattar eld . Fördröj ningen hand lar ofta bara om några 

sekunder. Vid en eldsvåda gör en behandling där fOr varken till eller från. Gascm a som bi ldas 

av att ett flamskyddsbchandlat fOrernåi brinner är ofta mycket giftigare än gasema från ctt 

obehandlat fOremåI. 
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8.3. Framtida forskn ing 

Det behövs definiti vt mer forskning inom ämnet tlamskyddsmedel i tex tila foremåL I 

dagsläget är del mycket svårt att komma över aktuell litteratur om flamskyddsmedeL Den 

litteratur som finns från dagsläget behandlar i förs ta hand tl amskyddsmedlen ur ett 

miljöperspektiv och mycket har syftet att forbjuda de värsta kemiska ämnena som 

ackumuleras i fl ora och fauna. Forskning av denna typ är onekligen mycket vikt ig, men ett 

bredare perspektiv behövs definiti vt. Redan 1969 uppmanade en konservator i en art ikel att 

forska på tlamskyddsmedlens påverkan på tex tili er23s
, men tyvärr fi ck artikeln inget gehör. 

Det kan bero på att det är ett område som är ganska problematiskt. 

Tester liknande dem som utfordes av Rockliff och Kerr2J6 borde göras på de van ligaste 

tlamskyddsmedlen som används idag. Speciellt dem som användes på konstverk . För att det 

skall vara lättare som konservator alt argumentera mot användningen av flamskyddsmedel i 

konstverk kan det underlätta att ha resultat från en undersökning att stödja s ina argument 

emot. 

Exempel på forskningsområden följe r nedan: 

• Vad har de olika komponenterna i tlamskyddsmedlen for effekt på textila material? 

Hur påverkas fårger, och fibrernas egenskaper som hygroskopicitet, draghållfasthet, 

och flexibilitet? 

• Hur migrerar tl amskyddsmedlet från ett foremål och under vilka betingelser sker 

detta? Kan migrerande tlamskyddsmedel påverka intilliggande museitextili er? Det kan 

göras olika försök med accelererad åldring med olika sorters tyger och 

tl amskyddsmedcl och vid olika klimatförhållanden. 

• Förorening av magasin och utställningslokaler med lösa fibrer från flamskyddade 

musei foremål . 

• Hur påverkas tlamskyddsmedel aven konservering, ex våtrengöring? Försvinner 

lösliga medel aven våtrengöring? Försvinner tvättbeständiga medel e fter en 

våtrengöring? Kan medlet lägga sig som en hinna och bindas till ytan istället for all 

sköljas ur. Hur kan således konserveringen påverkas av flam skyddsmcdlet? 

• Finns det enkla analysmetoder ror museerna och konservatorerna alt an vända sig av 

fOr påvisning av tlamskyddsmedel? 

2lS Finch, K. 1969: 132 
!.lt.> Rockli ff, D. och Kerr, N. 1984 
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9. Sammanfattning 

Meni ngen med uppsatsen var all titta på flamskyddade texti li er, och utifrån dett a perspekt iv 

forsöka besva ra några frågo r. Det visade sig bli svåra fnigor alt besvara då forskningen om 

flamskyddsmcdlen inverka n på det text ila materialet är minimal. Forskningen, som bedriv it s 

sedan ungefår 1940-talet, är inriktad på fl amskyddsmedlens akti va mekanismer. l Sverige är 

forsk ningen koncentrerad till de senaste årt iondena och behand lar miljöeffek ter, forbud och 

utbyte av flamskyddsmcdel. I Sveri ge är man mycket villig alt byta ut de miljö- och 

hä lsovåd ligaste fl amskyddsmede1 och ersätta dessa med livsllledelsklassade alternativ. 

När det gä ll er textil så är det ofta den lösa inredn ingen som har brandskyddskrav på sig och 

således ofta fl amskyddas. Det är främst lös inredning i offentl iga lokaler såsom teatrar, 

sjukhus, hotell, skolor mm . Tex tili er som kan fi nnas i dessa mi ljöer kan vara stoppade möbler, 

mattor, tapeter, gardiner, draperier, ridåer och konstverk. Det är otta de lokala 

räddningsverken som avgör vi lka krav på brandsäkcrhctcn som skall ställas. Eli stot1 problem 

är att del inte fin ns några li stor över vilka flam skyddsmedel som kan användas fOr att ett krav 

på en standard skall uppfyllas. 

För konservatorernas del uppstår dc stora problemen främ st då en flamskyddsbehandlad tcxtil 

kommer in i samlingen eller i ateljcn for konservering. O fiast vet inte konservatom om att 

fö remålet är fl amskyddsbehandlat oeh har därfOr svårt alt hand la därefter. Denna uppsats har 

ti llkommit delvis fOr atl uppmärksamma fak tumet att text ilier fl amskyddsbehandlas och att 

detta kan leda till problem, både vad gä ller bevarandet av tex tilen samt bevarandet av 

konservatorns hälsa. Frågeställningen som va ldes var därrer: 

• Vilka texti li er fl amskyddsbehandlas? 

• Vi lka flamskyddsmedel används van ligen i textila fö remål? 

• Vil ka fl amskyddande ämnen som har använts i tcxtil har fOrbjudits? 

• Hur påverkas tex tili er av flam skyddsll1cdel? 

• Hur påverkas fl amskyddsmedel aven konservering, ex våtrengöring? 

• Hur p<lverkas konservatorer och museipcrsonal av fl amskyddsmedel? 

• Går dct att testa om en tcxtil är flamskyddad, fo rutom att forsöka sä tta eld på den? 

Frågestä llningen har främ st besvarats genom en litteraturstudic. Til1 viss mån har även 

infonnanter använts for att besvara frågor. De största käl1kritiska aspekterna har varit alt 

endast li te forskning ur konserveringssynpunkt finns alt tillgå, att mycket av li tteraturen är 

från Storbritannien och USA (de länder med hårdast krav på brandskydd) samt att det inte 

fi nns en komplett forteckning över vilka flamskydd som fakti skt används. 

Det är framföra llt cellulosabaserade texti lier som flamskyddas eftersom dessa lätt antänds och 

därefter brinner mycket snabbt. Efter branden har de en eflerglöd vilken kan antända andra 

föremål. 
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Museer som har samlingar av möbler och övrig lös textil inredning som stått i offentliga 

lokaler kan vara ganska säkra på att dc har flamskyddade fOremåI. Då det kommer ti ll dräkt 

kan det vara svårt alt veta vilka kemikalier dc innehåller. Den dräkt som är använd och har 

varit tvätt ad Oertalet gånger har troligen släppt ganska mycket av sitt kcmikalieinnehåll. Då 

det gäller textilkonst är det fullt tänkbart alt denna blivit behandlad, men möjligheterna är 

stora att tlamskyddsmcdlet är vattenlösligt. 

De vanligaste flam skyddsmedlen kan delas in i fyra grupper: 

l . Oorganiska flam skyddsmedel 

2. Organiska fosforroreningar 

3. Kvävebaserade organiska flam skyddsmedel 

4. Halogenerade flam skyddsmedel 

Av dessa är de kvävebaserade organiska flamskyddsmedlen inte så frek vent använda. De 

övriga tre kategorierna står fOr den största användningen, men de halogenerade 

flamskyddsmedlen håller på att bytas ut. I Sverige finns det tre flam skyddsmedel som har 

fOrbjlldi ts användning i textili er som kan ha direktkontakt med huden. Av dessa är två stycken 

organiska fosforfOreningar, tri s (2,3-dibromopropyl) fosfat och tri s (l-aziridinyl) fosfinoxid. 

Det tredje som fO rbjudits är av sorten halogenerade flamskyddsmedel och inkluderar en hel 

grupp, vilka under ett samlingsnamn benämns som polybromerade bifenyler (PBB). 

De vanligaste Oamskyddsmedlen fOr textilier utgörs av de oorganiska flamskyddsmedlen. 

dagsläget finns det en rad olika medel på marknaden ur denna kategori som är 

li vsmedclsklassade. De oorganiska flamskyddsmedlen är vanligen inte tvättbeständiga. Även 

de organiska fosforfOrcningama är vanliga i texti la produkter, och dessa kan göras 

tvättbeständiga. 

Flamskyddsmedel är ganska stabila ämnen och bryts inte ner särskilt lätt i naturen. Många av 

dem bioackurnuleras, vilket betyder alt de lagras i djur och människa. Beroende på vilket 

medel det rör sig om kan de ha varierande effekter på människans hälsa, alltifrån att ge 

hudutslag till att f6rsvåra inlämingsfOnnågan eller orsaka cancer. 

Konservatorer, forskare och övrig museipersonal som arbetar med f6rcmål som kan vara 

behandlade med flamskyddsmedel eller övriga kemikalier bör skydda sig under hela 

hanteringsprocessen. Ett av de enklaste sätten all få in farliga kemikalier i kroppen från en 

textil är att andas in tcxtildamm och lösa fib rer. Detta är lätt alt skydda sig emot genom att 

använda ett partikel munskydd. Ett exempel på ett moment där det kan vara bra är vid 

montering och speciellt vid nedplockning av textilier. Även skyddsglasögon kan lämpa sig i 

dammiga situationer. Vid all hantering är det även viktigt alt handskar används och att huden 

täcks med ti ll exempel en vit bomullsrock. 
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Framfåral It de oorganiska flamskyddsmedlcn har visat sig ha nedb rytande cflc kter på textil ier 

vilket har dokumenterats sedan 1960- talcl. Eli medel som har få tt uppmärksamhet ro r si na 

skadliga effek tcr på textilier är ammoniumsulfat. Skadoma har främst visat sig i foml av 
sköra, nedbrutna fibrer samt fårändring av farger. Dessutom får texti lier behandlade med 

ammoniumsulfat en ökad hygroskopicitct och kan drabbas av svampangrepp. Vid ojämn 

appl icering blir skadoma ofta iögonfallande. Andra tlamskyddsmedel har liknande skadliga 

effekter på textila materia l. Ofta uppgår skado rna till sänkt pH, fa rgforändring, styvnad och 

uttorkning eller ansamling av fukt i tex tilen. 

För den som vill påv isa tl amskyddsmcdel i cn textil finns det flera sätt att gå till väga, mcn 

tyvärr är inga av testerna enkl a. Dct siikraste sättct är all gö ra en grundämIlesana lys. En 

relati vt snabb och ieke dcstrukti v metod är alt använda en portabel röntgenfluorcscens (XRF) 

till vi lken man kan bli cert ifierad användare efter en cndagskurs. Andra metoder är 

gaskromatogra fi , infraröd spektroskopi (I R), vätskekromatogra fi (HPLC) samt testst iekor. 

Även övriga reagenstester finJls där det går alllesta fOr de olika ämnen var tö r sig. Detta kan 

dock bli etl långvarigt detekti varbete. Det är bra atl bygga upp ett nätverk med institutioner 

med möj lighet att göra analyser snarare än alt konserveringsateljeer införska ffa r dyra 

analysinstrument. 

Flamskyddsmedc1 har klm1 nedbrytande effekter på textila material. Dessutom klarar de inte 

all helt fö rhindra brand ulan endast alt fö rdröja antändn ing. Ofta är del dess utom så alt 

flam skyddade textilier brinner snabbare och utvecklar farligare gaser än obehand lade textili er. 

Genom att resonera med det lokala räddningsverket kan man undgå kraven att namskydda lös 

inredning så som textil konst. Då det är kunden som önskar få fö remålet behandlat bör 

textil ens betydelse di skuteras. 
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Bilaga l. Tabell över flamskyddsmedel 

Fla mskyddsm cdeJ Kemisk formel och CAS-nr Användningsområde Hä lso~ och m iljöcffekter Lös lighet i 
struktur va tt en 

Oorganiska Ca 50% av all a använda 
flamskyddsmedel flamskyddsmedel 
Ammoniumbromid NH4BR 12 124-97-9 CeJlu losatextiJ Något toxisk. Farlig vid Löslig i vatten 

förtäring. Vid upphettning 
bildas gaser av NO~ , Br+ och 
NH J . (( 

Ammoniumsulfamat NH 4SONH, 7773-06-0 Cellulosatextil"I Giftig vid förtäring. Bildar Löslig i vatten 
tox iska gaser vid uPRhettning, 
NOx, SOx och NH), 

Ammoniumsulfat (NH4hS04 7783 -20-2 Cell ulosa och ull. '" Något toxi sk. Farlig vid Löslig i vatten 
förtäring, kan orsaka diarre, 
ill amående mm. Vid 
upphettnintt bildas NOx, SOl!; 

V I och NHJ . 

Antimontrioxid Sb20 3 1309-64-4 Används som synergist till Har bevisat orsaka cancer hos Löslig i vatten 
oorganiska flamskyddsmedel. IX djur. Troligcn cancerogcn för 

människor. x 
Ant imontribromid Sb2Br3 Bildas då antimon används som Löslig i vatten 

synergen till DekaBDE. Textilier 
samt stoppade möbler och 
bäddprodukter. XI 

Borsyra H, BO, 11113-50-1 Ull och cellulosa .... ll Farlig vid fOrtäring. Mindre Lös lig i vatten 
tox isk vid hudkontakt, 
irriterande fOr huden. Effekter 
på människa kan vara 
anorex ia, magkramp, 
njurskador, ill amående. XIII 

-~ 



Ammoniumklorid NH,C L 12125-02-9 Cellulosa textil Irriterar ögonen. Vid Löslig i vatten 
uppvännn il~ bi ldas NOx, er 
och NHJ XI 

All1lnOn i um fosfat (NH 4hP04 7783 -28-0 Cellulosa. Har bJ.a. använts fOr att Låg till måttlig toxicitet. Vid Löslig i vatten 
flamskydda teaterridåer från 1800-
lalet till idag.xv 

uppvännning bildas ~aser av 
NOx, POx och NHJ. x 

I 

Ammoniumpolyfosfat 

HoH_-01H 
68333 -79-9 Bomullstyger i möbler V III Risk fOr hudallergi. A 1A Beroende på N 

k an del göras 
något 

° Wf. n XV II lvättbesländigt. 
xx 

Diammoniumfosfat (NH,j,HPO, Bomullstyger i möbler 

Zirkonium Ull Löslig i vatten 
hexaflouridsalter 
Se de två fOljande ämnena 
Kali umhexatlourzi rkonat K,ZrF, 16923-95-8 Ull Giftig vid förtäring. Avger vid Något 

uppvännn ing&ift iga 
flouridångor: . II Irriterar 

tvättbesländig 
XXIV 

huden. Kan ~e all varl ig 
ögonskada. x III 

Kal i umhexaflourtitanat K2TiF6 16919-27-0 Ull Farligt vid fOrtäring. Irriterar Något 
andningsorganen. Risk för tvätt beständig 
allvarlig ögonskada. Kan.y,e XXVII 

allergi vid hudkontakl. xx 
Avger vid up~vännni ng giftiga 
flouridångor: XVI 

Fruktsalter HCO (vätekarbonat) 
ell er/och 
CO,'- (karbonat) 



Organiska Upptar ca 20 % av Kan göras 
fosforfO rcnine:ar världsmarknaden. XXVIII tvättbeständiga 
Tris( I ,3-d ikloro-2- CQHISCI60 4P 13674-87-8 I tester på djur har det visat sig 
propyl) fosfat (TDCP) att TDCP kan orsaka tumörer i 

njurar, binJurar och 
'kl x IX T 'k 'd teslt ar. OX IS VI 

fOl1äring, kan ha störande 
effekt på reproduktionen. xxx 

T ri s(klori sopropyl)fosfat 
O 'r-Y 13674-84-5 Gifti g vid fOrtäring. Bi ldar vid 

(TC PP) h . ro cr XXXII 
" upp ellm ng x, . 

O-P-O 

er-
, 
O 

'(I 
Cq HISCh04P XXXI 

Tris(2,3 - CQH1S Br60 4P 126-72-7 Förbj uden. Tidigare använts i Amnct är cancerogent ock kan 
di bromopropyl )fosfat text il , speciell t ti ll syntetiska störa reprodukt ionen samt 

material. Användes bLa. i barns orsaka sterilitet. Irriterar hud 
sovkläder. och ögon. Bildar vid 

h . ro CI-XXXIII upp elll1l ng x' 

Tris( l -azirid inyl)fosfinoxid C6HI2N)OP 545-55- 1 Förbjuden. Tidigare använts i Giftig vid fcirtäring, 
tex. til. hud kontakt och intravenöst. 

Hämmar reproduktionen. 
Cancerogen. Irri terar hud, 
ögon och slemhinnor. Vid 
uppvännning bildas gaser av 
NO I O XXX IV x, oc 1 P x .. 



Pyrovatex CP"'" 20120-33-6 Cellulosabaserad textil och Enligt återfOrsäljare är Tvättbeständig 

Benämns i litteraturen med bomull/polyester. produkten helt ofarlig för XXXIX 

flera o lika kemiska namn: .. . k XX XV II d k"lI manl1ls an. an ra a or 

* N- metylol-3- CH:), ~ , CtI :) Pyrovatex CP~ hade till en början bcrättar att ämnet är Toxiskt 
metoxyfos fonyl 

o-p-o ingen bra håll barhet xxxv men är vid fOrtäring. Vid ). propionamid det vanl igaste organiska fosfor uppvännning bildas ~aser av 
* Metyloldimetyl fosfono "" , baserade flamskyddsmedlet idag NO och PO XXXVI , 

CH20H x, ~ " 

propionamid och kan därfOr tänkas ha nya 
* Dimetylfosfono(N- ingredi enser. En källa berättar att 
metylol)propionamid C6H"NO, P Pyrovatex CP® innehåller fyra 
* Dimetylfosfono-N- olika kemiska ämnen, sal11tli~a 
hydroxymctyl-3- organiska fosforfOreningar. x, XVI 

l propionamid 
T et rak isCh ydroxymetyl )fos (WHO/IPCS 1997. s.93) Tvällbeständiga 
foniumsalter Reaktivt flamskyddsmcdel och 

används till cellulosa- samt 

Se de två följande ämnena pol yestertexti l. XL 

T etrakis(h ydrox ymetyl) fos Bomull, b!.a. till möbler och Tvättbeständigi 
fonium urea ammoniumsalt kläder till polis och militär.xu 

(ex. Proban) 
T etrak i sCh ydrox )'lTICI yl) fos [P(CH,OH),l+Cr 124-64-1 Användes till ylletex tilier och Farlig vid fOrtäri llg. Bildar vid Tvättbeställdigt 
foniumklo rid (THCP) ylle/bomull innan 1989. Efter det h . ro er XLI II XLIV 

upp Cttlllllg ", . 
använt till bl.a. vlle/bomull. XLl1 

2,2'-oxybis(S,S-dimethyl- Används på regenatfibrer. 
1,3, 2-dioxaphosphorinane-
2,2'-disulfide), 
Handelsnamn Sandofl arn 
5060 
Tetrakis(h ydrox ymet yl) Kräver li cens 
fosfonium 
urea ammoniumsalt 

. _------ .. _ . 



Hajogenerade Upptar ca 25 % av Antimo nlhaloge 
tlamskyddsmedel världsmarknaden. XLVI nbchandlingar 

är ganska 
tvättbeständiga 
men an vänds 
oftast till 
forcmål som 
inte skalJ 
tvättas. XLVII 

Po lybromerade bi fenyler t. ex. 59536- Förbjudna. Tidigare an vä nts i Cancerogena , gäller all a. Stö r 
(PSS) 65-1 textil. reproduktionen. 

Tumörbildande. Bildar Sr-+- vid 
upphettning. XLV III 

Polybromerade difenyletrar 
(PS DE) (ett 
samli ngsnamn) 
Pentabromdifenyleter 32534-8 1-9 Tex tili er och polyuretaner 
(pentaBDE) ~o-@. 

8, . 8r~ 

4 .f x -+- ~"6 

Oktabromdi fenyleter 32536-52-0 Tcnnoplaster" L'" 
(oktaBDE) @--o--@ 

9" 8ry 

6~ .. H , 9 

Dekabromdi [en yletcr 1163- 19-5 Den vanligaste av PSDE. Används Amnet är cancerogent. L O 

(dekaSDE) '" '" e, e, 
i polystyren, polyestrar, "'*0* e, polyamider och textilier. l 

e, 8, 8, El< 



Hexabromcyklododekan 25637-99-4 Textilier. Låg akUlloxicitet. Svagt 

Q (HBCDD) och ögonirriterande saint kan vara 
8, 6, 3194-55-6 svagt hudirrit erande. l övrigt 

8, 8, 
saknas det uppgi fle r om 
påverkan på männi ska. u1 

Bioackum ulcras, toxi sk och 
persistent, djurfOrsök visar att r, k .. I fl" . Ull en e c I ar evcr orsIon ng. 

Klorerade paraffiner C~H(h"2.y) ely 63449-39-8 Textilier, spec iellt av cellulosa , Amnena är cancerogena. Semi 
och mint 20 och diverse plaster. tvättbeständigl. 
ytterl igare LVI 

CA S-nr. 
KvävebaseraLle organiska Upptar ca 5 % av 
flamskyddsmedel .. Id k d LVII K var Smar na en. an 

användas i de intumcscenta 
systemen. LVJII 

Melamin NHl 108-78-1 Polyuretan i stoppade möbler Låg akut gift ighet. Kan irritera Någo t lös lig i 

Ne
N andningsorgan och ögon. vatten. LX 

),\~ Eventuellt cancerogen.L1X 
H,N N NH2 

Ovrigt 
Nanoiera 
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