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PROBLEMATIKA
Co je DWOR?

DWOR (Durable Water and Oil Repellents, tj. látky odpuzující
vodu a olejnaté látky) je označení pro výrobky sloužící k zušlechtění textilií hydrofobními a olejofobními vlastnostmi, zpravidla
prostřednictvím dlouhých polymerních řetězců fluorovaných
uhlovodíků (perfluorovaných sloučenin).

Jaké jsou alternativy DWOR?

Škála DWOR se většinou dělí na látky obsahující fluor a látky neobsahující fluor.
Látky obsahující fluor se dále člení na perfluorované uhlovodíky
(charakteristické délkou bočních řetězců: C8, C6, C4…) a perfluorované silikony s podobnými vlastnostmi. Většina fluorovaných
DWOR má vysokou účinnost a odpudivost vůči olejnatým látkám.
Poté, co se objevily obavy z fluorovaných DWOR, začaly v minulých deseti letech jako potenciální alternativy budit pozornost
výrobky neobsahující fluor.

Podstata problému

Hlavní obavy v souvislosti s životním prostředím budí u fluorovaných DWOR to, že jejich řetězce se mohou od hlavní polymerní větve oddělovat a uvolňovat perfluoroalkylové sloučeniny
(PFA), které se rozkládají na perfluorové kyseliny (PFAA).
Ze všech PFAA budí nejvíce pozornosti a zájmu pro zkoumání
kyselina perfluoroktanová (PFOA) a kyselina perfluoroktansulfonová (PFOS). Obě jsou známé svou stálostí a bioakumulačními
vlastnostmi celosvětově potvrzenými v potravním řetězci, pitné
vodě a lidské krvi.
PFOA a odvozené látky (včetně polymerních) byly začleněny na
seznam zakázaných látek (příloha XVII nařízení REACH). Jejich výroba a prodej budou od 4. července 2020 zakázány, s výjimkou
aplikací na textilní osobní ochranné prostředky, pro které bude
platnost zákazu posunuta na 4. července 2023.

Současné náhrady na trhu, které jsou většinou založené na fluorovaných uhlovodících C6, jsou také v regulačním hledáčku
a úřady některých zemí už zahájily proceduru vedoucí k jejich začlenění na seznam zakázaných látek podle REACH.
Proto je imperativem doby nalezení adekvátních náhrad a přesvědčení zainteresovaných a rozhodujících činitelů o nejlepších
dostupných technologiích se sníženým vlivem na životní prostředí a zdraví.

CÍLE PROJEKTU
Hlavním cílem projektu MIDWOR-LIFE bylo posouzení vlivu
dnes běžně užívaných i alternativních látek odpuzujících
vodu a oleje (DWOR) na životní prostředí, zdraví a bezpečnost
prostřednictvím analýzy jejich vlivu na životní prostředí a jejich
technických vlastností, aby bylo možné textilním výrobců doporučit nejlepší dostupné technologie v oblasti zušlechťování hydro- a oleo- odpudivými úpravami.

Specifické cíle:

• zhodnotit vliv užívaných DWOR a jejich alternativ na životní
prostředí
• zhodnotit rizika plynoucí z užívaných DWOR a jejich alternativ
pro zdraví lidí
• porovnat technickou funkčnost užívaných a alternativních
DWOR

Udělejme
lepší svět
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MIDWOR-LIFE PROJEKT
Projekt MIDWOR-LIFE měl dva hlavní pilíře:
experimentální demonstraci a zvýšení povědomí o problematice.
Experimentální část spočívala v technické
demonstraci, nejprve v laboratorních podmínkách, poté v průmyslových podmínkách
šesti textilních výrobců ve třech zemích, a ve
zhodnocení rizik a vlivu na životní prostředí.
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Součástí aktivit zaměřených na zvýšení
povědomí a komunikaci byla řada pracovních setkání, informačních sdělení pro
širokou veřejnost, soubor doporučení pro
zvýšení konkurenceschopnosti evropských
textilních výrobců a speciální internetový nástroj jako pomůcka pro textilní firmy
k sebehodnocení z hlediska DWOR.

Projekt MIDWOR-LIFE analyzováním netoxických
alternativ zkoumal možnosti zmírnění vlivů DWOR
(látek odpuzujících vodu a olejnaté látky) používaných k zušlechťování textilií na životní prostředí
k zušlechťování textilií.
FÁZE
PŘÍPRAVA
Oborová analýza pro zjištění
relevantních textilií a DWOR
užívaných v souvisejících
aplikacích
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MIDWOR-LIFE je evropský projekt spolufinancovaný Evropskou
unií prostřednictvím finančního nástroje LIFE v rámci společné
politiky a řízení v oblasti životního prostředí - grant č. LIFE14 ENV/
ES/000670.
AEI TÈXTILS – katalánský klastr technických textilií (nezisková organizace) je koordinátorem projektu. Na realizaci projektu se podílelo
dalších pěti partnerů. Tři výzkumně a technicky zaměřené instituce
ze Španělska: technické centrum LEITAT, CETIM a Katalánský ústav
vyspělé chemie z CSIC plus dvě technická textilní sdružení – CS-POINTEX z Itálie a CLUTEX z České republiky.
Projekt MIDWOR-LIFE je příkladem spolupráce sdružení s cílem
zlepšení konkurenceschopnosti jejich členů, malých a středních
podniků v textilním odvětví.

DEMONSTRACE
FÁZE
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Aplikace látek DWOR na
textilie v laboratoři a poté
v průmyslových podmínkách šesti textilních výrobců ve Španělsku (2), Itálii
(2) a České republice (2).

FÁZE
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VLIV NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Ke zhodnocení působení
na životní prostředí byla
pro každý alternativní
DWOR provedena
environmentální analýza
životního cyklu (ELCA).

FÁZE
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CENOVÉ
SROVNÁNÍ
Netoxické DWOR mohou
být považovány za
„náhradu“ jen pokud měly
pozitivní environmentální
a společensko-ekonomický vliv a vycházely
příznivě v cenovém
(nákladovém) srovnání.

FÁZE
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SPOLEČENSKO-EKONOMICKÝ
VLIV
Ke zhodnocení působení
alternativních DWOR na
pracovníky, spotřebitele,
účastníky hodnotového
řetězce a společnost byla
použita společenská analýza životního cyklu (SLCA).

PŘÍPRAVA A LABORATORNÍ ZKOUŠKY
Výběr textilií a výrobkových skupin byl proveden na základě výsledků průzkumu potřeby zušlechťování textilií hydrofobními
a olejofobními vlastnostmi mezi textilními výrobci v rámci zúčastněných sdružení.

Výběr textilií byl proveden ze čtyř skupin výrobků, které reprezentují pět oblastí textilní výroby: výroba pracovních oděvů, automobilový průmysl, zpracování textilu pro domácnost, výroba
módních a sportovních oděvů.

Koberce:
100% PES
Netkané
textílie
210 g/m2
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL
PRACOVNÍ ODĚVY

Trička:
100% PES
Pleteniny
175 g/m2

SPORTOVNÍ ODĚVY

Pánské
obleky:
100% vlna
Tkaniny
180 g/m2

MÓDA

TEXTIL PRO DOMÁCNOST

Polokošile:
100% PES
Pleteniny
175 g/m2

Čalouněné
výrobky:
100% PES
Tkaniny
175 g/m2

Vybráno bylo čtrnáct zušlechťovacích výrobků nabízených na trhu - látky
obsahující fluor i látky neobsahující fluor:

C8
Perfluorovaný akrylátový kopolymer

C6
Perfluorovaný akrylátový kopolymer

Nejprve byly všechny vybrané zušlechťovací látky v laboratorních
podmínkách aplikovány klocováním na zvolené textilie. Technologicky šlo i impregnační nanesení na textilii, která poté prošla ždímacími válci, a ty ji zbavily přebytku tekutiny. Poté textilie prošly
zušlechťovacím rámem, kde proběhlo sušení a vyzrání.
Ošetřené vzorky byly podrobeny zkrápěcí zkoušce (podle ČSN EN
ISO 4920) a zkoušce oleofobnosti (podle ČSN EN ISO 14419), kterými byl zjišťován stupeň odpudivosti vůči vodě a olejům. Zkoušky
se prováděly na původních vzorcích, na vzorcích vypraných (UNE
EN ISO 6330, 10 cyklů při 30°C) nebo chemicky čištěných (UNE EN
ISO 3175-2) a po žehlení.

Látky neobsahující ﬂuor
Silikon
Dendrimer
Parafin
Alkyl uretan
PFSi
Hybridní perfluorovaný silikon
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DEMONSTRACE V PRŮMYSLOVÝCH PODMÍNKÁCH
ČESKÁ REPUBLIKA
ITÁLIE

PES netkané textilie
pro autokoberce

PES potahové tkaniny

AUTOMOBILY

TEXTIL PRO DOMÁCNOST

MÓDA
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Vlněné tkaniny na obleky

ŠPANĚLSKO

PES pleteniny na polokošile

PES pleteniny na trička

PRACOVNÍ ODĚVY

SPORTOVNÍ ODĚVY

Látky, které v pilotním testování dosáhly lepších výsledků, byly vybrány
pro aplikace v průmyslových podmínkách. Šest textilních výrobců
provedlo aplikaci nánosu vybraných
látek na vybrané textilie.
Na tomto zkoušení v průmyslových
podmínkách se v rámci projektu
MIDWOR-LIFE podílely společnosti:
Inotex a Nanomembrane z České
republiky, Biella Manifatture Tessili
a Tintoria Finissaggio 2000 z Itálie,
E.Cima a Hidrocolor ze Španělska.

Hodnoty výsledků zkoušek po aplikaci v průmyslových podmínkách jsou
obecně vyšší než hodnoty výsledků
dosažených v pilotním měřítku. Jsou
také přesnější a spolehlivější.
Výsledky ukazují, že pokud jsou
opravdu potřebné olejofobní vlastnosti, mohou potřebu dostatečně
naplňovat fluorované výrobky s krátkými řetězci (C6) nebo perfluorosilikony. Není nutné používat uhlovodíky
s dlouhými řetězci. Pokud jsou potřebné hydrofobní vlastnosti, lze podle zkoušek velmi dobrých výsledků
dosáhnout alternativními látkami bez
fluoru, zejména na polyesterových
textiliích. Chemické látky bez obsahu ﬂuoru tedy mohou nahradit
ﬂuorované DWOR s výslednými
hydrofobními vlastnostmi srovnatelnými s činidly kategorie C8.

HODNOCENÍ RIZIK
Alternativní zušlechťovací chemické látky nabízené na trhu byly
v laboratorních i průmyslových podmínkách podrobeny technickému ověření funkčnosti a hodnocení rizik při práci. Srovnávací

metodou byly hodnoceny konvenční a alternativní aktivní činidla pro DWOR:

Toxikologické hodnocení

Odhad expozice

Identifikace aktivního činidla: U některých výrobků nebylo aktivní činidlo uvedeno v bezpečnostním listu ani jiné technické dokumentaci a dodavatel jej nesdělil.
Na základě veřejně dostupných a publikačních pramenů bylo stanoveno odhadem, podle aktivních činidel nejčastěji
užívaných v obdobných chemických výrobcích pro textilní aplikace.
Profil nebezpečnosti: Sestavení vycházelo z harmonizované klasifikace, a pokud
tato nebyla k dispozici, bylo použito CLP
(Classification, Labelling and Packaging,
česky klasifikace, značení a balení). V případě polymerů byly podkladem vlastnosti
monomerů (jako nezreagovaných prekurzorů nebo produktů rozkladu).

Mapa cyklu životnosti (hranic systému) a zmapování účelů pro identifikaci kritických
scénářů expozice.
Dotazník na sběr dat o provozních podmínkách a opatřeních ke zmírnění rizik pro
přehled rozhodujících činitelů expozice pro každého z průmyslových partnerů.

Odvození třídy nebezpečnosti pro zrak
a dýchání podle modelu Stoffenmanager

Typ procesu (působící energie)

Forma výrobku (skupenství a tlak výparů)

Ochrany a stupeň technicko-regulačních
opatření (lokální odsávání a ventilace)

Chemické změny: nebezpečí spojené s chemickou reakcí a reakčními činidly a (vedlejší)
produkty procesu zušlechťování textilií

PFOA: kyselina perfluoroktanová
PFOS: kyselina perfluoroktansulfonová
PFHxA: kyselina perfluorhexanová
PFHxS: kyselina perfluorhexansulfonová
PDMS: polydimetylsiloxan

Aplikační koncentrace (ředění)
Trvání procesu
Frekvence výskytu
Opatření řízení rizik (PPE)

Odvození třídy nebezpečnosti pro zrak a dýchání podle modelu Stoffenmanager
Kvalitativní posouzení rizik spojených s každým z nich

Fluorované

Chemická skupina aktivních
činidel DWOR

Bez
fluoru

* Za předpokladu, že 2 % PFOA/POFS a PFHxA/PFHxS
mohou zůstat nevázané v polymerech na bázi C8- nebo
C6- [Russel et al., 2008. Environ Sci Technol 42:800]
a tyto polymery se ve výrobku vyskytují v koncentraci do
30 % (podle horní meze uvedené v bezpečnostním listu).

Teplota
Provozní
podmínky

Nečistoty (nezreagované monomery)
a produkty rozkladu

Červeně: parametry bez údajů
Modře: reálně přiměřený odhad

Sestavení profilu nebezpečnosti každého aktivního činidla, třída nebezpečnosti každého výrobku a procesu podle modelu Stoffenmanager,
třída expozice a třída nebezpečnosti
podle modelu Stoffenmanager:
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Chemická podstata látky a její koncentrace

Proces

Chemická látka

Charakteristické podmínky určující expozici

Látka pro
hodnocení rizik

Polymer
na bázi C8

PFOA

Polymer
na bázi C6

PFHxA

PFSi
(sloučenina C6)

PFHxS

Silikon

PDMS

Dendrimer

Dendrimer

Neurčité podmínky srovnávacího
hodnocení rizik:
Pro hodnocené komerční výrobky nebyla v bezpečnostních
listech uvedena chemická identita aktivních činidel. Důvodem
toho je nestanovení povinnosti uvádět látky, které nemají vliv
na klasifikaci nebezpečnosti směsí.
Aktivní činidla jsou většinou polymery a nepodléhají proto
povinnosti registrace podle nařízení REACH.
Potenciál vlivu těchto látek na zdraví a životní prostředí závisí
na obsahu nezreagovaných látek v nich a možnostech uvolňování monomerů a jiných produktů rozkladu. Protože o těchto
aspektech nebyly známé žádné údaje, pro všechny polymerní
alternativní materiály byly předpokládány stejné podmínky.
Tyto aspekty by však mohly být omezující z hlediska lidského
zdraví a životního prostředí.

PFOS

Třída rizika
Dýchání

Pokožka (L)

Pokožka (UPT)

II – Střední

III – Nízký

II – Střední

III – Nízký

III – Nízký
III – Nízký

II – Střední

III – Nízký

Závěr
Odvětví zaměřené na konečnou úpravu textilií nemá potřebné informace, které by zohlednily bezpečnostní aspekty spojené s účinnými složkami obsaženými ve DWOR. Ve většině
případů nejsou účinné složky a jejich koncentrace v komerčních přípravcích popsány.
Většina DWOR je založena na polymerech, které nejsou považovány za nebezpečné pro nedostatečnou biologickou dostupnost (nedostatečná klasifikace, chybějící povinnost uvést
je v bezpečnostním listu), ale prekurzory a produkty rozkladu
mohou být nebezpečné (jako v případě C8).
Měla by být publikována koncentrace nezreagovaných monomerů v komerčních produktech. Kromě toho jsou potřebné
také informace o degradaci aktivních složek DWOR během
kroků sušení a zrání po klocování a o nebezpečných vlastnostech těchto produktů rozkladu.
Tato analýza je kvůli značnému rozsahu předpokládaných
a odhadovaných parametrů ovlivňujících hodnocení rizik zatížena vysokou mírou nejistoty.

HODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Co se týče DWOR neobsahujících fluor, nejmenší stopy na životním prostředí ze zkoumaných látek zanechávají dendrimery,
následované silikony a parafíny, rozdíly mezi nimi jsou však nevýrazné. Jejich vliv je o 97–98 % menší, než vliv C8-DWOR. Nedostatek údajů o přesném složení nedovoluje spolehlivé srovnání
těchto tří sloučenin.
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Výsledky ukazují, že největší vliv na životní prostředí má DWOR
typu C8- s vysokou toxicitou pro člověka způsobenou látkami
na bázi PFC, například PFOA a PFOS. Vliv C6-DWOR je významně
menší. Díky nižšímu udávanému vlivu derivátů SC-PFC na životní
prostředí a nižší toxicitě pro člověka dosahuje přibližně 1/3 ekvivalentu typu C8, podobně jako perfluorosilikon s C6-PFC.

Ceny alternativních látek (v tabulce znázorněných zeleně) jsou
nižší než ceny fluorovaných prostředků (v tabulce znázorněných
oranžově). Ceny výrobků na bázi silikonu jsou přibližně stejné jako
u výrobků na bázi dendrimerů. Parafinové výrobky jsou také podstatně levnější než fluorované látky, musí se však aplikovat s větším dávkováním. Cena perfluorosilikonu hodnoceného v tomto
projektu je výrazně vyšší než ceny výrobků na bázi C8 a C6.

Pořizovací ceny DWOR v porovnání s výrobkem na bázi C8

Vedle pořizovacích cen byly zohledněny údaje o hodnocení
vnějšího působení (nepřímé náklady). Nepřímé náklady byly
odhadnuty převodem vlivů na životní prostředí do finančních
parametrů. K hodnocení vlivu celého životního cyklu byla pro
výpočty vlivu vnějšího působení použita platná a spolehlivá metoda ReCiPe (EC, 2010). Předpokládané nepřímé náklady výroby
1 kg DWOR shrnuje následující tabulka. S fluorovanými látkami
(C8, C6 a perfluorosilikonem) se kvůli výraznějšímu dopadu na
životní prostředí a lidské zdraví pojí vyšší nepřímé náklady než
s výrobky neobsahujícími fluor.
.
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Za rámec hodnocení možného vlivu výrobků (COM (2003)302)
na životní prostředí byla vybrána analýza životního cyklu (LCA)
s vyčerpávajícím přístupem, zahrnujícím všechny fáze a aspekty
životnosti (suroviny, přepravu, výrobu, užití a likvidaci). Jako součást projektu MIDWOR-LIFE byla LCA upravena pro hodnocení
vlivu všech zkoumaných DWOR na životní prostředí. Tato
LCA staví na šesti scénářích porovnání stop, které na životním
prostředí zanechávají tři fluorované DWOR (směsi C8-PFC a C6-PFC a perfluorosilikon) a tři alternativní látky neobsahující fluor
(silikon, dendrimer a parafin).

Environmentální náklady

Vý
ro

Od roku 2000 se objevila řada alternativních látek nahrazujících
perfluorované sloučeniny DWOR, zpravidla na bázi perfluorovaných látek s krátkými řetězci (SC-PFC) (C6 nebo C4), ale i jiné směsi neobsahující fluor (vosky, silikony, dendrimery atd.). Funkčnost
náhrad je však třeba hodnotit z hlediska účinnosti na textilie
i vlivu na životní prostředí.

Odhadované nepřímé náklady výroby 1 kg DWOR

INTERNETOVÝ NÁSTROJ PRO PRŮMYSLOVÉ HODNOCENÍ
Internetový nástroj MIDWOR-LIFE je zaměřen na zvyšování povědomí v rámci textilního průmyslu o dopadech různých DWOR
používaných v procesech textilních úprav na životní prostředí
a lidské zdraví.
Výpočet ukazatelů vlivu na zdraví a životní prostředí
Uhlíková stopa
Výrobek na bázi C8
Výrobek na bázi C6
Perfluorovaný silik.
Silikon
Dendrimer
Parafin

Toxicita pro člověka
Výrobek na bázi C8
Výrobek na bázi C6
Perfluorovaný silik.
Silikon
Dendrimer
Parafin

K vizualizaci údajů používá piktogramy usnadňující neodborníkům porozumět hodnocení životního cyklu, přičemž dokáže
sloužit i jako podrobný průvodce profesionálů zajímajících se
o bližší poznání metodiky a hlubší zkoumání číselných hodnot
všech údajů.
Naleznete je na adrese: https://www.midwor-life.eu/
Výsledky podle objemu aplikace na textilie
Objem
vyrobené
textilie

Uhlíková
stopa

Spotřeba
vody

Spotřeba
energie

Čerpání
zdrojů

Toxicita pro
člověka

Toxicita pro
vodní
zdroje

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)

STRATEGICKÁ DOPORUČENÍ
Cílem předložených strategických doporučení je poskytnout užitečné informace o tom, jak zlepšit a přizpůsobit současné politiky související s životním prostředím na základě výsledků zjištěných během projektu MIDWOR-LIFE.
DOPORUČENÍ PRO AKTUALIZACI REFERENČNÍHO DOKUMENTU O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH PRO TEXTILNÍ
PRŮMYSL (TXT BREF)
TXT BREF je dokument o nejlepších dostupných technikách (BAT)
pro textilní průmysl zaměřený na průmyslovou činnost, zejména
výrobní zařízení na zušlechťování (praní, bělení, merceraci) a barvení textilií o kapacitách nad 10 t/den.

DOPORUČENÍ PRO AKTUALIZACI PŘÍLOH NAŘÍZENÍ REACH
Všechny hodnocené DWOR jsou polymery a nepodléhají proto
povinnosti registrace podle nařízení REACH. Potenciál vlivu
těchto látek na zdraví a životní prostředí závisí na obsahu nezreagovaných látek v nich a možnostech uvolňování monomerů
a jiných produktů rozkladu. Pro tyto látky však nejsou dostupné
žádné kvantitativní informace, ačkoliv mohou mít významný dopad na zdraví lidí nebo životní prostředí.
Doporučení aktualizace nařízení REACH navrhuje zavést registraci některých polymerních látek a povinnost uvádět parametry
charakterizující:
- nebezpečí pro lidské zdraví a životní prostředí

Část TXT BREF

Doporučení

Kapitola 2.9.2 Chemické zušlechťování

Začlenit nový bod s údaji vztahujícími se
k olejofobním vlastnostem

Kapitola 4: Techniky uvažované
pro vymezení BAT

Zařadit mezi kandidátské nové techniky BAT alternativní DWOR, zejména hypervětvené polymery (např.
dendrimery). Začlenit novou podkapitolu věnovanou
výrobkům typu DWOR.
Pokračovat v práci na nových výrobcích na bázi
parafinu:
- zkoušení parafinu na jiných typech textilií
- zkoušení jiných typů parafinu

Kapitola 7.4 Doporučení pro
navazující aktivity
Kapitola 8: Příloha I. Pomocné prostředky pro textilní výrobu 8.8.5 Látky na
zušlechťování textilií hydrofobními
a olejofobními vlastnostmi

Zřídit novou kategorii pro dendrimery
a hypervětvené polymery.

- průměrné molekulové hmotnosti a obsah oligomerů
- obsah funkčních reaktivních skupin
- výchozí monomery
- obsažené nečistoty
- obsah zbytkových monomerů
- produkty rozkladu.
Pro polymery vzbuzující nízkou míru obav (podle definice OECD,
tj. polymery málo nebezpečné lidskému zdraví) by se vztahovala
jen omezená nebo žádná registrační povinnost.

DOPORUČENÍ PRO AKTUALIZACI DOBROVOLNÝCH KONCEPTŮ
EU Ecolabel
Ekologické označení EU Stávající kritéria ekologického označení EU pro textilie (2014)

Kritéria pro ekologické zadávání veřejných zakázek (GPP)
Stávající kritéria pro GPP v textilním průmyslu (2017)

Kritéria související s MIDWOR-LIFE

Charakteristika

Kritéria související s MIDWOR-LIFE

Charakteristika

o Kritérium 13. „Seznam zakázaných
Látek (RSL)“
o Kritérium 14. „Náhrady nebezpečných
látek a směsí sloužících k barvení,
potisku a zušlechťování“
o Kritérium 25. „Funkční stálost“

Kritéria 13 a 14 by splňovaly pouze výrobky bez FC.
Potenciál biologické odbouratelnosti a bioakumulace je nadále potřeba zkoušet (neuvádí
se v bezpečnostních listech). Byla zjištěna jedna
chemická látka bez FC, která by splňovala kritérium
funkční stálosti v aplikacích na textilie k výrobě
sportovních a pracovních oděvů (pletenina, PES).
.

o Kritéria výběru
o Chemická omezení
o Zvýšení stálosti a prodloužení
životnosti

Textilie s aplikací DWOR splňující podmínky
omezení vlivu na životní prostředí by bylo
možné nakupovat pro veřejnoprávní instituce za
specifických podmínek.

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÝ VLIV
Společensko-ekonomický vliv zavedení alternativních výrobků
a souvisejících opatření na ochranu životního prostředí a snižování
rizik v textilním průmyslu v EU na lokální ekonomické a společenské podmínky byl jedním z klíčových bodů projektu MIDWOR-LIFE.
Hlavní činitelé v rámci projektu:
- textilní a chemičtí výrobci
- výzkumná centra a univerzity
- sdružení a asociace
- nevládní a veřejnoprávní organizace
Cíl provedených prací:
- upoutání pozornosti a zvýšení povědomí o vlivu látek typu
DWOR na životní prostředí
- zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s vysokou
toxicitou perfluorovaných látek pro lidi a zvířata
- zvýšení počtu pracovních míst při výrobě DWOR
- zvýšení kvality a množství informací o DWOR v souvislosti
s funkčností a ochranou zdraví a životního prostředí
- intenzifikace hledání nových zušlechťovacích prostředků pro
vyšší kvalitu výrobků textilního průmyslu
- optimalizace hospodaření domácnosti prostřednictvím delší
životnosti textilních a oděvních výrobků

Ukazatel
		

Dosažená
hodnota

Podrobnosti

Zainteresovaní činitelé
více než 200
24 univerzit a výzkumných
				center
				6 rozhodujících, státních,
				nevládních organizací
				15 asociací
				více než 200 společností
Organizace pracovních
9 		
setkání				

více než 150 účastníků
z toho více než 100 společností

Účast na mezinárod.
více než 20 		
prezentace projektu na oborových
akcích				akcích
Prezentace		
více než 30 		
prezentováno na akcích více než
				15 000 lidem
Sledovaní jednotlivci
více než 50 		
				

přehledné shrnutí potřebnosti
DWOR a několika následných kroků

Počet profesionálů

rozsáhlé rozšíření aktivit

více než 300
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DISTRUBUCE PROJEKTU A KOMUNIKACE
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KONTAKT:
INFO@MIDWOR-LIFE.EU
HTTPS://WWW.MIDWOR-LIFE.EU
@MIDWOR-LIFE-PROJECT

Udělejme
lepší svět

midwor-life.eu

S příspěvkem finančních zdrojů LIFE
Evropské unie

