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Kapokvezels

Kapoknoten
diverse stadia

Katoen
zaadbol

Katoen
kamband

Katoenlont

Katoengaren

Zeildoek van
katoen

Matrastijken van katoen
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dyneema | polyVInyalcohol pVA 

Composiet van
Dyneema en kunststof

Dyneema
filament
garen

Klimtouw van
Dyneema (sling)

Dyneema
gevlochten touw

100% PVA folie

Handschoenen
gebreid met
Dyneema
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Natuurlijke vezels

KATOEN | Zaadvezels

Katoen is de meest verbreide en meest gebruikte natuurlijke grondstof voor
de productie van textiel. Er zijn aanwijzingen dat katoen al werd gebruikt in
12000 v. Chr., maar de eerste grote industriële productie vond plaats in India
zo’n 3000 jaar geleden. Tegenwoordig wordt katoen geproduceerd in alle
delen van de wereld waar het zonnig en warm is. Men gebruikt katoenplanten
die selectief zijn gekweekt zodat elke plant zoveel mogelijk vezel opbrengt.

Hoe wordt katoen gemaakt? De ruwe katoenbollen rijpen aan de plant tot een
flinke zaadbol. Uit de opperhuid van de zaden rijpt het katoen tot een soort
watten van zachte vezels, de katoenpluis, die wordt gebruikt voor de productie.
Na het reinigen van de pluis, wordt deze gekamd tot draden, die lont worden
genoemd. Als je aan lont plukt, valt het uit elkaar. Het vezelmateriaal van deze
lonten wordt gesponnen tot draden, die vervolgens worden verwerkt tot
textiel. Het materiaal kan zowel worden geweven als gebreid met een grote
verscheidenheid in gewicht.

Eigenschappen en toepassingen van katoen
Katoen is heel sterk, luchtig en ademend en heeft het vermogen om veel
vocht op te nemen en het ook weer snel af te geven. Katoen is zeer goed aan -
verfbaar en wasbaar.
Hoe langer de vezel, des te beter de kwaliteit van het katoen. Een kwalitatief
goed voorbeeld is Egyptisch katoen.

Katoen wordt op zeer grote schaal gebruikt in kleding, denk maar aan T-shirts
en jeans. 40% van alle textiel in de wereld is gemaakt van katoen. Naast
kleding zie je katoen terug in huishoudtextiel zoals bedlinnen, handdoeken,
theedoeken, dweilen en interieurtextiel, bijvoorbeeld gordijnen. Vroeger werd
katoen ook gebruikt voor zeilen. Op kleinere schaal wordt katoen gebruikt
voor het maken van papier, tentdoek, windschermen, luifels, dekzeilen en
luiers. En natuurlijk watten, zij worden gemaakt van de ruwe katoenvezels.

Organisch en biologisch katoen
De katoenindustrie gebruikt zeer veel chemische bestrijdingsmiddelen bij de
teelt, zoals kunstmest en pesticide. Ruim eenvijfde van alle pesticiden op de
hele wereld wordt gebruikt voor het verbouwen van katoen. Dat veroorzaakt
schade aan andere gewassen in de omgeving en brengt gezondheidsrisico’s
mee voor de mensen die werken op de plantage. Ook komen pesticiden in het
drinkwater terecht. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort producenten
aan om katoen te verbouwen en te verwerken zonder chemische producten
en met schone, organische mest. Dit noemt men organisch of biologisch
katoen. Organisch katoen is iets duurder dan gewone katoen, maar levert
een positieve bijdrage aan het milieu en is gezonder voor ons als consument.
Grotere merken zoals Nike, Timberland, Levi’s en H & M maken ook gebruik
van milieuvriendelijk geproduceerde katoen. Hoewel de vraag naar biologische
en organische katoen de komende jaren zal groeien, is het in 2010 nog
maar 0,04% van de totale katoenproductie. Je kunt dit katoen in de winkel
herkennen aan de opschriften in de kleding.

Katoenplanten
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PP werd in bekledingstoffen voor meubilair gebruikt. Auto-interieurs met PP
kwamen in de jaren 1960 en 1970 veel voor. 

Als je op een PP tapijt loopt met rubberen zolen, kun je de statische werking

ervaren. Je wordt opgeladen, dat merk je als je daarna een stalen meubel vastpakt

of bijvoorbeeld uit de auto stapt. 

DYNEEMA | Synthetische vezels

Dyneema is ultrahoogmoleculair polyetheen (UHMWPE). Het is een poly -
etheen dat zo extreem sterk is dat het voor anti-ballistische toepassingen
kan worden gebruikt. Een voorbeeld van anti-ballistische materialen zijn de
kogelwerende vesten die de politie draagt. Ook helmen of beschermende
kleding in de sport, bijvoorbeeld ijshockey, zijn van Dyneema. Speciale hand -
schoenen die door slagers worden gebruikt als bescherming voor het werken
met scherpe messen zijn er ook van gemaakt. Dyneema blijft drijven en
wordt daarom ook verwerkt tot touwen voor de scheepvaart, vislijnen, netten
en zeilen. Ook klimtouwen voor de klimsport zijn van dit sterke en lichte
materiaal gemaakt.

Eind jaren 1970 slaagden de Nederlandse Piet Lemstra en Paul Smith van het

DSM-laboratorium in Geleen erin om een proces te ontwikkelen waardoor ultra -

hoogmoleculair polyetheen kon worden gemaakt. In 1979 werd het gepatenteerd.

POLYVINYLALCOHOL (PVA) | Synthetische vezels

Polyvinylalcohol is een in water oplosbaar polymeer. De stof kan een goede
‘film’ (folie) vormen en heeft zeer goede hechtingseigenschappen. Zij wordt
niet door olie, vet en oplosmiddelen aangetast. PVA is reukloos en niet giftig.
De vezel heeft een hoge treksterkte. Doordat zij in water kan oplossen wordt
ze in de textielwereld gebruikt als folie om ermee op textiel te borduren of
te naaien. De stof wordt daarna opgelost in water, alleen het geborduurde
patroon of de afbeelding blijft over.

POLYURETHAAN (PUR) | Synthetische vezels

Polyurethaan is een volsynthetisch filamentgaren dat volgens het smeltspin-
proces gesponnen wordt. PUR wordt gebruikt ter vervanging van natuurlijke
rubbers en zorgt voor de elasticiteit in textiel. Dit garen kan namelijk tot een
veelvoud van zijn lengte worden uitgerekt. 
Lycra was een bekende merknaam voor dit garen. In Amerika heette het
Spandex. Vaak wordt het tijdens het spinnen gemengd met katoenen of wollen
vezels of in een combinatie met nylon filamentgarens. De rek wordt beperkter.
Je voorkomt hiermee dat het garen te ver wordt uitgerekt (overstrekt) waar -
door het op den duur zijn elasticiteit verliest. 

Eigenschappen en toepassingen van polyurethaan
De vezels, verwerkt met andere vezels, worden toegepast bij het maken van
kleding. Ze zijn sterker en elastischer dan natuurlijk rubber. PUR is licht in
gewicht en goed bestand tegen transpiratie en vet van de huid. Vandaar dat
het garen wordt gebruikt voor het maken van badkleding, stretchkleding, en
stretch interieurstoffen.

Kogelwerend vest met Dyneema

bescherming - DSM Dyneema

Zwemcap van polyurethaan - Cressi
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