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LA PROBLEMÀTICA
Què són els DWORs?

Quina és la problemàtica?

Quines alternatives de DWOR hi ha disponibles?

Entre els diferents PFAAs, hi ha dos compostos que són els més
preocupants i estudiats: l‘àcid perfluorooctanoic (PFOA) i l‘àcid
perfluorooctà sulfònic (PFOS) que són ben coneguts per la seva
persistència i bioacumulació després de ser detectats a tot el
món en la cadena alimentària, aigua potable i en humans.

Els DWORs, repel·lents d‘aigua i oli, són productes d‘acabat
tèxtil produïts principalment a base de polímers de fluorocarboni de cadena llarga (compostos químics perfluorats) per proporcionar a les teles propietats hidrofòbiques i/o oleofòbiques.

Si bé hi ha una àmplia gamma de DWORs disponibles, aquests es
classifiquen principalment en fluorats i lliures de fluor.
Els DWORs fluorats se subdivideixen en perfluorocarbonis (caracteritzats per la seva longitud de cadena lateral: C8, C6, C4 ...) i perfluorosilicones, amb propietats similars. La majoria dels DWORs
fluorats presenten un alt rendiment i proporcionen bones propietats de repel·lència als olis.
Els productes lliures de fluor han despertat molt d‘interès durant
la darrera dècada com a possibles alternatives als DWORs fluorats a causa de les preocupacions expressades per les autoritats
legislatives.

La principal preocupació ambiental plantejada pels DWORs
fluorats és que les seves cadenes fluorades poden separar-se de
l‘estructura polimèrica, alliberant substàncies de perfluoroalquil
(PFA) que es degraden a àcids perfluoroalquílices (PFAA).

El PFOA i els productes derivats (inclosos els polímers) es van
incloure a la llista de restriccions (annex XVII de REACH); la seva
producció i comercialització es prohibiran a partir del 4 de juliol de 2020, excepte per a aplicacions tèxtils de protecció personal on la prohibició es posposa fins el 4 de juliol de 2023.

Els substituts actuals al mercat, principalment basats en fluorocarbonis C6, també estan sota el radar regulatori i algunes autoritats nacionals han començat a avaluar-los per a la seva incorporació a la llista de restriccions de REACH.
Per tant, hi ha una necessitat imperiosa de trobar substituts adequats i actualitzar als stakeholders més rellevants i als responsables de les polítiques sobre les millors tecnologies disponibles
amb un impacte ambiental i sobre la salut mitigat.

OBJECTIUS DEL PROJECTE
L‘objectiu principal del projecte MIDWOR-LIFE era mitigar l‘impacte ambiental, sobre la salut i la seguretat dels repel·lents
d‘aigua i oli duradors (DWOR), els actuals i les seves alternatives,
mitjançant la seva anàlisi de l‘impacte ambiental i del rendiment
tècnic per informar als fabricants de la indústria tèxtil sobre les
millors tecnologies disponibles per a proporcionar un acabat repel·lent als teixits.

Objectius específics:

• Avaluar l‘impacte ambiental dels DWORs actuals i les seves
alternatives
• Avaluar els riscos per a la salut humana i ambiental dels
DWORs actuals i les seves alternatives
• Comparar el rendiment tècnic entre els DWORs actuals i els
alternatius

Fem un
món més
sostenible
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EL PROJECTE MIDWOR-LIFE
El projecte MIDWOR-LIFE tenia dos pilars
principals: la demostració experimental
i activitats de sensibilització.
Les accions experimentals van incloure la
demostració tècnica, en primer lloc a escala
preindustrial, seguida de proves industrials
a 6 empreses tèxtils de 3 països, i també l‘avaluació dels riscos i l‘impacte ambiental.
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Les accions de sensibilització i comunicació
van incloure una eina web específica per
ajudar els usuaris industrials a realitzar una
autoavaluació dels DWORs disponibles, un
conjunt de recomanacions de polítiques
per millorar la competitivitat de les empreses tèxtils europees i altres activitats de difusió i comunicació.

MIDWOR-LIFE ha estudiat com reduir l’impacte
mediambiental causat pels productes repel·lents
de líquids (DWORs) utilitzats actualment a la indústria d’acabat tèxtil, analitzant les seves alternatives no tòxiques.
ACCIÓ
PREPARACIÓ
Estudi de mercat per a
determinar els teixits i DWORs
més rellevants utilitzats en
diferents aplicacions.
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DEMOSTRACIÓ
ACCIÓ
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MIDWOR-LIFE és un projecte europeu, cofinançat per la Unió Europea a través de l‘Instrument Financer LIFE dins de l‘àmbit Política i Governança Mediambiental regulat per l‘acord de subvenció
n. LIFE14 ENV / ES / 000.670.
L‘AEI TÈXTILS, una organització sense ànim de lucre que representa al clúster de tèxtils tècnics de Catalunya, és el coordinador del
projecte. El consorci es completa amb altres 5 socis: 3 instituts de
recerca / centres tecnològics d‘Espanya: el Centre Tecnològic LEITAT, CETIM i l‘Institut de Química Avançada de Catalunya del CSIC
i 2 clústers de tèxtils tècnics, CS-POINTEX d‘Itàlia i CLUTEX de la República Txeca.
El projecte MIDWOR-LIFE és un exemple de col·laboració entre clústers, amb l‘objectiu de millorar la competitivitat dels seus membres, PIMES del sector de tèxtils tècnics.

Els DWOR s’han aplicat en
els teixits a escala laboratori i a escala industrial a 6
empreses tèxtils a Espanya
(2), Itàlia (2) i a la República
Txeca (2).

ACCIÓ
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IMPACTE
MEDIAMBIENTAL
Per a cada alternativa s’ha
realitzat un Anàlisi del
Cicle de Vida Mediambiental (E-LCA)

ACCIÓ
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RENDIBILITAT
Els DWOR no tòxics s’han
considerat com a “substituts” quan presenten un
impacte mediambiental
i socioeconòmic positiu
i són rendibles.

ACCIÓ
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IMPACTE
SOCIOECONÒMIC
S’ha fet servir un Anàlisi
del Cicle de Vida Social per
a mesurar l’impacte dels
DWOR en els treballadors,
els consumidors, els actors
de la cadena de valor i la
societat.

PREPARACIÓ I PROVES DE LABORATORI
Es va realitzar una selecció de diferents materials tèxtils i dels
DWORs en base als resultats d‘una enquesta a empreses tèxtils
dels clústers participants sobre les seves necessitats pel que fa a
les tecnologies duradores d‘acabat repel·lent a l‘aigua i oli.

La selecció de materials tèxtils consisteix de quatre teles que representen cinc sectors diferents de la indústria tèxtil: indumentària laboral, automoció, tèxtils per a la llar, moda i esport.

Catifes:
100% PES
no teixit
210 g/m2

AUTOMOCIÓ
LABORAL

Samarretes:
100% PES
teixit de
punt
175 g/m2
ESPORT

Vestits:
100% Llana
teixit de
calada
180 g/m2

MODA

LLAR

Polo:
100% PES
teixit de
punt
175 g/m2

Tapisseria:
100% PES
teixit de
calada
175 g/m2

A més, es varen seleccionar catorze productes DWOR disponibles al mercat,
incloses les tecnologies fluorades i sense fluor:

C8
Copolímers d‘acrilat perfluorat

C6
Copolímers d‘acrilat perfluorat

En primer lloc, els DWORs seleccionats es varen aplicar en les
diferents teles seleccionades, mitjançant impregnació, en una
escala pilot. El procés consisteix en impregnar el teixit i després
inserir-lo en dos corrons de compressió, on s‘elimina l‘excés d‘aigua. La tela tractada s‘asseca i es cura en un ram.
La caracterització de les mostres tractades va incloure la prova
de polvorització (spray test) (UNE EN ISO 4920) i la prova d‘oli
(oil test) (UNE EN ISO 14419) per avaluar el grau de repel·lència a
l‘aigua i l‘oli, respectivament. Aquestes proves es varen realitzar
sobre les mostres originals, després de diversos cicles de rentat
(UNE EN ISO 6330, 10 cicles a 30ºC) o rentat en sec (UNE EN ISO
3175-2), i després de planxat.

Sense Fluor
Silicona
Dendrimer
Parafina
Alquil uretà

PFSi
Silicona perfluorinada híbrida
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DEMOSTRACIÓ INDUSTRIAL
REPÚBLICA TXECA
Tela no teixida de
PES per a catifes
d‘automoció

Teixit de punt de PES per a sofà

AUTOMOCIÓ

LLAR

ITÀLIA

MODA
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Teixit de calada de
llana per a vestits

ESPANYA

Teixit de punt de PES
per polos
LABORAL

Els productes que varen aconseguir
els millors resultats a escala pilot, varen ser seleccionats per a ser aplicats
a escala industrial. Sis empreses d‘acabat tèxtil varen ser les responsables d‘aplicar, mitjançant impregnació, els productes sobre els teixits.
Les empreses que varen col·laborar
amb el projecte MIDWOR-LIFE en la
realització de les demostracions industrials són: Inotex i Nanomembrane, de la República Txeca, Biella Manifatture Tessili i Tintoria Finissaggio
2000, d‘Itàlia, i E.Cima i Hidrocolor,
d‘Espanya.

Teixit de punt de PES per samarretes
ESPORT

Els resultats industrials van ser generalment més bons que els de les aplicacions pilot, i també haurien de ser més
precisos i fiables.
Pel que fa als resultats, es pot observar
que, si la repel·lència a l‘oli és realment
necessària, un producte fluorat de cadena curta (C6) o una perfluorosilicona
pot ser suficient per complir aquest
requisit, evitant l‘ús de fluorocarbonis
de cadena llarga. No obstant això, si
només es requereixen propietats de
repel·lència a l‘aigua, les alternatives
no fluorades poden aconseguir resultats molt bons, particularment en polièster amb els productes provats. Per
tant, les químiques sense fluor poden substituir els productes DWOR
fluorats amb rendiments a la repel.
lència de l‘aigua similar al C8 convencional.

AVALUACIÓ DE RISCOS
Es varen seleccionar DWORs alternatius disponibles al mercat
per a la validació a escala laboratori del rendiment tècnic i la demostració industrial i per a l‘avaluació dels riscos ocupacionals.

Es va realitzar una avaluació de riscos comparativa dels ingredients actius dels DWOR convencionals i alternatius en base a:

Avaluació toxicològica

Estimació de l’exposició

Identificació de l‘ingredient actiu: per
a alguns productes, l‘ingredient actiu no
s‘informa en el Full de dades de seguretat
ni en altres documents tècnics, i no va ser
proporcionat pel proveïdor.
Els supòsits es van basar en informes
públics o literatura, tenint en compte les
substàncies actives més freqüents de la
família química corresponent utilitzada
en aplicacions tèxtils.
Compilació del perfil de risc: basat en
classificacions harmonitzades i, si no està
disponible, notificacions CLP. En el cas
dels polímers, en funció de les propietats
dels monòmers (presents com a precursors sense reaccionar o productes de degradació).

Mapa del cicle de vida (límits del sistema) i mapa d‘usos per identificar escenaris
d‘exposició crítics.
Qüestionari per recopilar dades sobre condicions operacionals i mesures de mitigació de riscos per obtenir determinants d‘exposició per a cada un dels socis industrials.

Derivació de la classe de perill Stoffenmanager per ulls i inhalació

Tipus de procés (energia involucrada)

Forma del producte (estat físic del producte i
pressió de vapor)

Contenció i grau de mesures de control d‘enginyeria (Ventilació d‘escapament local)

Impureses (monòmers sense reaccionar) i
productes de degradació
Canvis químics: perills associats a la reacció
química i els reactius i pels productes del
procés d‘acabat tèxtil

PFOA: Àcid perfluorooctanoic
PFOS: Àcid sulfònic de perfluoroctà
PFHxA: Àcid perfluorohexanoic
PFHxS: Àcid sulfperfluorohexà sulfònic
PDMS: Polidimetilsiloxà

Concentració en ús (dilucions)
Durada del procés
Freqüència d‘esdeveniments
Mesures de gestió de riscos (PPE)

Avaluació qualitativa dels riscos

Fluorats

Família química de l‘ingredient
actiu DWOR

Sense
fluor

* Assumint que el 2% de PFOA / POFS i PFHxA / PFHxS
podrien romandre sense unir en els polímers basats en C8
o C6, respectivament [Russel et al., 2008. Environ Sci Technol 42: 800] i aquests polímers són presents al producte en
una concentració màxima del 30% (d‘acord amb el rang
límit superior descrit en els fulls de dades de seguretat).

Temperatura

Derivació de la classe de perill Stoffenmanager per ulls i inhalació

En vermell: paràmetres sense informació
En marró: són possibles estimacions raonables

Determinació del perfil de risc de
cada ingredient actiu, classe de perill d‘Stoffenmanager per producte
i procés, classe d‘exposició de Stoffenmanager i classe de risc:

Condicions
operacionals

Entitat química de la substància i la seva
concentració

Procés

Substància química

Característiques que determinen l‘exposició

Substància per a
l‘avaluació de riscos

Polímer
basat en C8

PFOA

Polímer
basat en C6

PFHxA

Compost relacionat
amb C6

PFHxS

Silicona

PDMS

Dendrimer

Dendrimer

Reptes en el procés d‘avaluació comparativa
de riscos:
En els productes comercials avaluats, la identitat química de
les substàncies actives no estava indicada en el full de dades
de seguretat. Això es deu a la manca d‘obligació d‘informar
sobre els ingredients que no desencadenen la classificació perillosa de la mescla.
La majoria de les substàncies actives són polímers i, per tant,
no estan subjectes a registre sota la regulació REACH.
Els possibles impactes en la salut humana i el medi ambient
d‘aquestes substàncies estan relacionats amb el seu contingut
de substàncies sense reaccionar i/o al possible alliberament
de monòmers i altres productes de degradació. Atès que no
hi ha informació quantitativa disponible sobre aquests aspectes; s‘han pres suposicions iguals per a totes les alternatives
polimèriques. No obstant això, aquests aspectes podrien ser
determinants de les diferències en termes d‘impacte en la salut humana o ambiental.

PFOS

Classe de risc
Inhalació

Cutani (L)

Cutani (UPT)

II- Moderat

III - Baix

II- Moderat

III - Baix

III - Baix
III - Baix

II- Moderat

III - Baix

Conclusions
La indústria de l‘acabat tèxtil no compta amb la informació necessària per prendre en consideració els aspectes de seguretat
associats amb els ingredients actius de les formulacions DWOR.
En la majoria dels casos, no es descriu la identitat dels ingredients actius i la seva concentració en les formulacions comercials.
La majoria dels DWOR es basen en polímers, que es consideren
no perillosos per la falta de biodisponibilitat (manca de classificació
manca d‘obligació d‘incloure‘ls en les SDS dels
productes comercials). Però els precursors i els productes de degradació poden ser perillosos (com en el cas de C8).
Hauria d’informar-se sobre la concentració dels monòmers que
no han reaccionat en els productes comercials. A més, també
es necessita informació sobre la degradació dels ingredients
DWOR actius durant els passos d‘assecat i curat després del
tractament d‘impregnació, i les propietats de risc d‘aquests productes de degradació.
A causa de la gran quantitat de suposicions fetes durant el procés d‘avaluació de riscos, hi ha una gran incertesa associada
a aquesta anàlisi.
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AVALUACIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL

Pel que fa als DWORs lliures de fluor estudiats, el dendrímer va
mostrar l‘empremta més petita entre els DWORs estudiats, seguit de la silicona i la parafina amb prou feines diferència entre
aquests tres compostos, amb una reducció de l‘impacte global
del 97-98% en comparació amb DWORs de química C8. La manca
d‘informació pel que fa a la seva composició detallada no permet
una comparació precisa entre aquests tres compostos.
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Els resultats mostren que els DWORs basats en C8 tenen el major
impacte ambiental, amb un gran efecte sobre la toxicitat humana causada per l‘alliberament de compostos relacionats amb PFC
com ara PFOA i PFOS. L‘impacte dels DWORs basats en C6 és significativament menor, aproximadament 1/3 del seu equivalent
amb la química C8, a causa del menor impacte dels derivats de
SC-PFC sobre l‘ambient i la toxicitat humana, i similar a la perfluorosilicona, a causa de la presència de C6-PFC en la composició.

El preu de les alternatives lliures de fluor (productes que es mostren
en verd) és més baix que els tractaments fluorats (productes marcats en taronja). El preu dels DWORs amb base de silicona està en el
mateix rang que el dels DWORs basats en dendrímers. Els DWORs
basats en parafina són molt més barats en comparació amb els
tractaments fluorats, però requereixen una dosi més alta. El preu de
la perfluorosilicona avaluada en el projecte era significativament
més gran que els productes basats en C8 i C6.

Despeses relatives d‘adquisició de DWORs basats en C8

A més de les despeses d’adquisició, s‘ha determinat informació complementària sobre l‘avaluació d‘externalitats ambientals
(despeses indirectes). Les despeses indirectes s‘han estimat convertint els impactes ambientals en termes monetaris. El mètode
d‘avaluació de l‘impacte del cicle de vida utilitzat per calcular els
impactes de les externalitats és ReCiPe, que és un mètode vàlid i fiable (EC, 2010). Les despeses indirectes estimades per produir 1 kg
de productes DWOR es mostren a la figura. Els productes fluorats
(C8, C6 i perfluorosilicona) tenen despeses indirectes més altes que
els productes sense fluor a causa del major impacte causat sobre el
medi ambient i la salut humana.
7,00

6,47

6,42

6,00
5,00

4,43

4,00
€/kg
3,00
1,81

De

a
fin

nd
rim
er

ico
na
Sil

con
a
uo
ros
ili

Pe
rfl

Reducció de la capa d’ozó
Ecotoxicitat en aigua dolça
Altres

Pro
du
c

Toxicitat en humans (càncer i no-càncer)
Esgotament de recursos minerals i fòssils
Canvi climàtic

tes
ba
en sats
C6

Parafina

a
en sats
C8

Dendrimer

sb

C6-DWOR Perfluorosilicona Silicona

cte

C8-DWOR

0,85

0,34

Pa
ra

2,00
1,00
0,00

Pro
du

7

L‘Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) s‘ha proposat com el millor marc
per avaluar els possibles impactes ambientals dels productes
(COM (2003) 302) des d‘un enfocament integral que abasta totes
les etapes de la seva vida (matèries primeres, transport, producció, ús i disposició). Com a part del projecte MIDWOR-LIFE, s‘ha
desenvolupat un ACV per tal d‘avaluar l‘impacte ambiental dels
diferents DWOR estudiats. Aquest ACV inclou sis escenaris per
comparar la petjada ambiental de tres DWOR fluorats (C8-PFC i
química C6-PFC i perfluorosilicona) i de tres alternatives lliures
de fluor (silicona, dendrímero i parafina).

Cost ambiental

Pro
d

Des de l‘any 2000, s‘han proposat moltes alternatives per a reemplaçar els DWORs basats en productes químics perfluorats,
basats principalment en perfluorats de cadena curta (SC-PFC)
(C6 o C4) i altres substàncies lliures de PFC (ceres, silicones, dendrímers, etc.). No obstant això, tant el rendiment tècnic com
l‘impacte ambiental s‘han d‘avaluar per un procés de substitució
amb èxit.

Despeses indirectes estimades per a la producció d‘1 kg de producte DWOR

EINA WEB PER A LA INDÚSTRIA
L‘eina web de MIDWOR-LIFE té com a objectiu conscienciar la indústria tèxtil sobre l‘impacte ambiental i sobre la salut humana
dels diferents DWORs utilitzats en els processos d‘acabat tèxtil.
L‘eina proporciona la visualització de dades amb pictogrames

per facilitar la comprensió dels no experts en l‘avaluació del cicle
de vida, a més d‘una extensa guia d‘usuari per a professionals
interessats en aprendre més sobre aquesta metodologia i aprofundir en els valors numèrics obtinguts.

Càlcul dels indicadors ambientals i de salut humana

Disponible a: https://www.midwor-life.eu/

Petjada de carboni

Toxicitat en humans

Productes basats en C8
Productes basats en C6

Productes basats en C8
Productes basats en C6

Perfluorosilicona
Silicona
Parafina
Dendrímer

Perfluorosilicona
Silicona
Parafina
Dendrímer

Resultats per quantitat de teixit tractat
Quantitat
de teixit
produït

Petjada
de carboni

Esgotament
d’aigua

Consum
d’energia

Esgotament
de recursos

Toxicitat
en humans

Ecotoxicitat
en aigua
dolça

100.00

1461.16

117.84

0.00

0.05

0.00

797.06

(m2)

(g CO2 eq)

(L)

(MJ)

(kg Sb eq)

(CTU)

(CTU)

RECOMANACIONS SOBRE POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS
L‘objectiu de les recomanacions de les polítiques presentades
aquí és proporcionar informació útil sobre com millorar i adaptar
les polítiques actuals relacionades amb el medi ambient en funció dels resultats identificats durant el projecte MIDWOR-LIFE.
RECOMANACIONS PER ACTUALITZAR EL BREF PER A LA
INDÚSTRIA TÈXTIL (TXT BREF)
TXT BREF és el document sobre Millors Tècniques Disponibles
(BAT) per a la Indústria Tèxtil i cobreix les activitats industrials, de
particular interès: „Plantes de pretractament (operacions com ara
rentat, blanquejat i mercerització) o tintura de fibres o tèxtils on
la capacitat de tractament excedeix les 10 tones per dia „.

RECOMANACIÓ PER ACTUALITZAR ELS ANNEXOS DEL REACH
Tots els productes DWOR seleccionats són polímers i, per tant,
no estan subjectes a registre sota la regulació actual REACH.
Els possibles impactes en la salut humana i el medi ambient dels
DWORs estan relacionats amb el seu contingut de substàncies
sense reaccionar i / o la possible alliberament de monòmers i altres productes de degradació. No hi ha informació quantitativa
disponible sobre aquests aspectes; però, podrien ser determinants de les diferències en termes d‘impacte en la salut humana
o ambiental.
Les recomanacions proposades per actualitzar la regulació REACH
és fer obligatori el registre de certs polímers, incloent detalls de:
- Salut humana

Secció TXT BREF

Recomanació

Capítol 2.9.2 Tractaments químics
d‘acabat

Proposta per incloure un punt addicional amb informació relacionada amb la repel·lència a l‘oli.

Capítol 4: Tècniques a considerar en la
determinació de les BAT

Es proposa afegir una alternativa DWOR com a candidat a tècnica emergent, els polímers hiperramificados (per exemple, dendrímers). Es proposa incloure
un nou subcapítol que abordi els productes DWOR.

Capítol 7.4 Recomanacions per a
treballs futurs

Continuar els treballs amb els productes de parafina:
- provar la parafina utilitzada amb un altre tipus
de teles;
- provar altres productes de parafina.

Capítol 8: Annex I. Auxiliars tèxtils
8.8.5 Agents hidrofòbics / oleofòbics

Es proposa afegir una nova categoria per a dendrímers i polímers hiperramificats.

- Impacte mediambiental
- Contingut mig de pes molecular i oleòmetres
- Presència de grups funcionals reactius
- Monòmers de partida
- Impureses
- Contingut de monòmer residual
- Productes de degradació
Els polímers de baixa preocupació (tal com els defineix l‘OCDE, és a
dir, polímers que presenten baix risc per a la salut humana) encara
haurien de beneficiar-se d‘un sistema de registre reduït / exempt.

RECOMANACIONS PER ACTUALITZAR ELS ESQUEMES VOLUNTARIS
EU Ecolabel
Criteris actuals de l‘etiqueta ecològica de la UE per a productes tèxtils (2014)

Green Public Procurement (GPP) criteria
Criteris actuals de GPP relacionats amb els tèxtils (2017)

Criteris relacionats amb MIDWOR-LIFE

Resultats clau

Criteris relacionats amb MIDWOR-LIFE Resultats clau

o Criteri 13. „Llista de substàncies restringides
(RSL)“
o Criteri 14. „Substitució de substàncies
perilloses i mescles utilitzades en tintura,
impressió i acabat“
o Criteri 25. „Durabilitat de la funcionalitat”

Només els productes lliures de fluorocarbonis complirien els criteris 13 i 14, però encara cal demostrar
la biodegradabilitat i el potencial de bioacumulació
(dades no disponibles en SDS). S‘ha trobat un producte
lliure de fluorocarboni que compliria el criteri de durabilitat per a les aplicacions tèxtils de roba esportiva /
roba laboral (polièster tricotat).

o Criteris de selecció
o Restriccions químiques
o Durabilitat i extensió de la vida útil

Els tèxtils fabricats amb productes DWOR
podrien ser comprats per autoritats públiques;
es detallen les especificitats per reduir els seus
impactes ambientals.

IMPACTE SOCIOECONÒMIC
L‘impacte socioeconòmic sobre l‘economia local i les comunitats són
punts clau del projecte MIDWOR-LIFE mitjançant la implementació
de les alternatives proposades i les mesures ambientals i de gestió
del risc relacionades en la indústria tèxtil de la UE.
Els principals actors involucrats en el projecte han estat:
- Empreses tèxtils i químiques
- Centres de recerca i universitats
- Plataformes / Associacions
- ONGs i organismes públics / governamentals
El treball s‘ha realitzat per a:
- Augmentar la consciència i el coneixement sobre l‘impacte
ambiental pel que fa als productes químics DWOR
- Augmentar la seguretat de la salut relacionada amb l‘alta toxici
tat de compostos perfluorats tant per a humans com per a animals
- Augmentar la quantitat de llocs de treball en el sector relacionats
amb els DWORs
- Augmentar la qualitat i quantitat de la informació sobre els
DWORs, tant el rendiment com l‘impacte associat a la salut i el
medi ambient
- Incrementar la investigació sobre acabats innovadors millorant la
qualitat de la indústria tèxtil
- Optimitzar l‘economia domèstica mitjançant productes més
sostenibles que permetin augmentar la durabilitat dels materials
tèxtils i de la indumentària.

Indicador

Valor assolit

Detalles

Stakeholders
Més de 200
24 universitats i centres de recerca
informats				
Actors executius de polítiques /
				Organismes de governamentals /
				Organitzacions / ONG
				15 Associacions
				Més de 200 empreses
Tallers organitzats
9 		
				

Més de 150 participants
dels quals més de 100 empreses

Participació en
Més de 20 		
esdeveniments			
internacionals			

Presentacions del projecte en
conferències internacionals i
convencions de negocis.

Exhibició del
Més de 30
panell informatiu			
del projecte				

Present en diversos
esdeveniments amb més de
15.000 assistents agregats

Enquestes realitzades
Més de 50 		
Enquestes de necessitats sobre els
				DWOR i seguiment individualitzats
Professionals
Més de 300
A través de diferents accions de
informat				
networking durant les activitats de
				difusió
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DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ DEL PROJECTE
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CONTACTAR:
INFO@MIDWOR-LIFE.EU
HTTPS://WWW.MIDWOR-LIFE.EU
@MIDWOR-LIFE-PROJECT

Fem un
món més
sostenible

midwor-life.eu

Amb el suport de l’instrument financer
LIFE de la Unió Europea

