
SERVICE I KINA

Tekstillaboratoriet har indgået aftale med 
Hongmei Sun om etablering af aktiviteter i Kina 
på tekstil- og beklædningsområdet. Hongmei Sun 
er placeret i Wuhan, som er et af de områder, 
hvor den kinesiske regering har besluttet, at 
tekstil- og beklædningsindustrien skal ekspandere. 
Det er ud fra et ønske om, at industrien rykker 
længere ind i landet og væk fra østkysten. 

Hongmei Sun kan hjælpe danske virksomheder på 
en række områder, bl.a. med identifikation af mu-
lige leverandører, identifikation af produkter, bistå 
ved forhandling med kinesiske partnere m.m. 
Hongmei Sun taler både kinesisk og dansk. Er du 
interesseret i mere information.

Kontaktperson:
Charlotte Fischer, 72 20 21 35,  
charlotte.fischer@teknologisk.dk 

Nyhedsbrevet sendes fremover som e-mail, hvor du kan tilmelde 
dig på www.teknologisk.dk/22484

NYHEDSBREV - 2008/02
TEKSTILLABORATORIUM

TEKSTIL 

Den 7. og 8. oktober 2008 afholder vi igen 
kursus i tekstilteknik for indkøbere, sælgere og 
kvalitetsansvarlige. Kurset har som mål at give 
deltagerne et solidt overblik over processerne 
fra fibre til garner og metervarer f.eks. processer 
om muligheder for tekstilforædling, samt krav 
og konstruktioner til færdigvarer. Kurset sætter 
deltagerne i stand til at vurdere indflydelsen 
fra materialer, behandling og konstruktion på 
færdigvarens formåen og kvalitet. På kurset 
gennemgås prøvning og dokumentation af 
produkter. 

Yderligere information og tilmelding:
www.teknologisk.dk/uddannelser/k23970

Kontaktperson: 
Susanna Bjunö, tlf. 72 20 23 22, 
susanna.bjuno@teknologisk.dk



NY VERSION AF TEKSTILHÅNDBOGEN 

”Tekstil - Brugsegenskaber og vedligeholdelse” er 
blevet revideret. Håndbogen giver en grundlæg-
gende gennemgang af tekstilteknik i relation til fi-
bre, garner, metervarer og efterbehandling. Hånd-
bogen er en oplagt håndbog til at danne sig et 
overblik og som opslagsbog i det daglige arbejde 
med tekstil og beklædning. Bogen kan bestilles på:
www.teknologisk.dk/laboratorier/23994.

Kontaktperson:
Anne-Lise Christensen, tlf. 72 20 21 21, 
anne-lise.elmer.christensen@teknologisk.dk

HJÆLP TIL AT OPSTILLE SPECIFIKATIONER 
TIL LEVERANDØRER 

Ved indkøb af beklædning er det vigtigt at sikre 
sig, at dette købes ind med kravspecifikationer, 
der matcher den brugssituation beklædningen er 
tiltænkt. Det er vigtigt, hvad enten det er indkøb 
med videresalg for øje eller indkøb ved licitationer 
til virksomhedens eget brug. Tekstillaboratoriet har 
stor erfaring i at opstille kravspecifikationer til me-
tervarerne og opsyningen af de færdige produkter. 
Vi har gennemført dette til stor tilfredshed for 
mange store indkøbere bl.a. statsvirksomheder.

Kontaktperson: 
Susanna Bjunö, tlf. 72 20 23 22,
Susanna.bjuno@teknologisk.dk

NYT LYSÆGTHEDSUDSTYR I 
TEKSTILLABORATORIET

Vi har anskaffet en ny Xenontester (Atlas 
Ci4000) til prøvning af tekstil for lysægthed. Ud-
styret er større og hurtigere, hvorfor vi nu kan le-
vere analyserne relativt hurtigere end tidligere. 
Prøvningen er dog afhængig af det prøvede mate-
riale, så det er ikke altid muligt på forhånd at an-
give en præcis tid. Prøvning giver et billede af 
tekstilets tendens til at falme ved påvirkning af in-
dendørs lys, hvorfor det er en prøvning, der kan 
være værd at overveje ved f.eks. møbeltekstiler 
og andre boligtekstiler.

Udover lysægthed kan Tekstillaboratoriet udføre 
prøvning for vejrægthed, der er relevant for f.eks. 
beklædning til udendørs brug eller metervarer til 
fremstilling af udendørs beklædning, samt til ha-
vemøbler og parasoller og anden udendørsanven-
delse. Prøvningen tager højde for UV-lys, fugt og 
temperaturpåvirkning. 

Kontaktperson: 
Charlotte Fischer, tlf. 72 20 21 35,
charlotte.fischer@teknologisk.dk

Udgiver Teknologisk Institut Træ og Tekstil  Gregersensvej  DK-2630 Taastrup
E-mail textile@teknologisk.dk  Web www.teknologisk.dk  
Redaktion Charlotte Fischer  +45 72 20 21 35    Layout Helle Schaadt

Den nye Xenontester 


