Kort om | Funktionsmembran

Ett funktionsmembran har egenskapen att kunna vara vattentätt samt
andningsbart. I de flesta fallen består funktionsmembranet av ett
finmaskigt (poröst) nätverk. Vattentätheten erhålls genom att
vattendroppen inte kan tränga igenom det finmaskiga nätverket.
Fukt i molekylform kan dock tränga igenom.
Andasfunktionen uppnås genom att fukt strävar mot torrare och
svalare klimat. Ju större skillnad desto effektivare andning.

Det är därför man använder sig av ventilations öppningar, även i
membran plagg, för att skapa bättre förutsättningar för en effektiv
andning och bättre komfort.
Alla membran är inte porösa. Vissa fungerar på molekylnivå där
håligheterna är öppningar mellan molekylerna i materialet. Vid värme
utvidgar sig materialet och på så vis andas materialet bättre ju
varmare det blir.

Vattentäthet mäts oftast i
meter vattenpelare. Siffran
visar vilket tryck materialet
klarar innan vattnet sipprar
igenom. Gränsvärdet då ett
material får klassas som
vattentätt ligger på 1,5 m.
Vind piskat regn har ett tryck på
ca 1,5 m. Knä sittande på vått
underlag jämförs med ett tryck
motsvarande ca 18 m.

En motorcyklist som färdas i 100km/h
i regnväder utsätts för ett tryck som
kan jämföras med ca 10 m.
Då de flesta membran
skyddas av ett yttermaterial
är inte det direkta trycket mot
membranet speciellt högt.

Andningen mäts i hur mycket ånga som
Funktionsmembranet står för en
kan passera funktionsmembranet.
del av andnings kapaciteten i ett
plagg.
Ett värde som används är gr/m2/24h.
Man mäter hur mycket ånga, i gram,
som kan passera per m2 och dygn.

Större öppningar som halshål,
samt rörelser som skapar
cirkulation av luft i plagget, står
för stor del av andningseffekten.

Man skiljer på coatade (laminerade)
membran och lösa membran
hängande i plaggen (Z-liner).

2-lagers och 3- lagers är
teknologier där membranet är
laminerat till fodret eller
yttermaterialet.

Coatade membran har i
regel sämre andas värden
än Z-liner membran.
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För att man skall kunna utnyttja
andas funktionerna så krävs att
man har fukttransporterande
material närmast kroppen. Plagg
som är producerade i ull, silke
eller polyester.

”Drivkraften” i funktionsmembran
är skillnaden i temperatur samt
fuktighet på insidan och utsidan
av membranet. Om man frångår
detta förhållande så vandrar
fukten åt fel håll.

Bomull bör undvikas då den
snabbt blir fuktig. Fukt avleder
värme 20 gånger snabbare än luft
och därför skall man förhindra att
fukten ligger kvar mot kroppen.

Detta sker då man tillsätter en
värmekälla på utsidan av
membranet som tex.
handtagsvärmare eller
uppvärmda sitsar.

Tack för att du tagit din tid att läsa om Jofamas
produkter och vår syn på funktionsmembran!

