
MATERIALNIK  BEZ  OWIJANIA  W  BAWEŁNĘ

CZY TWOJE
UBRANIA SĄ
TOKSYCZNE?



TO, CO NOSISZ MA
ZNACZENIE

Grafika obok
prezentuje najczęściej
spotykane rodzaje
włókien, z których
powstają materiały.
Tę informację, wraz z
procentowym
udziałem danego
włókna w składzie
materiału, znajdziesz
w oznaczeniu składu
surowcowego na
metce Twojego
ubrania.

NATURALNE SZTUCZNE

SYNTETYCZNE

BAWEŁNA
LEN
KONOPIA
WEŁNA
JEDWAB

BAMBUS
WISKOZA, RAYON
TENCEL (LYOCEL)
CUPRO

POLIESTER
AKRYL
LYCRA (ELASTAN)
NYLON

Czym kierujesz się kupując ubrania dla siebie, swojego dziecka, swojej
rodziny? Ceną, marką, modą? A czy zwracasz uwagę na to co jest
napisane na wszywce wewnątrz ubrania? Na to, z czego
wyprodukowana jest dana rzecz? A może niewiele Ci to mówi?
 
Skład surowcowy, czyli mówiąc wprost, to, z czego jest uszyte dane
ubranie jest informacją wymaganą prawnie, a producent odzieży ma
obowiązek zamieszczenia jej na odzieży w sposób trwały. Zatem
najczęściej można ją znaleźć w postacie drukowanej metki, przyszytej
do ubrania od wewnątrz, najczęściej w boczny szew. Tak, to ta, którą
zwykle odcinasz, by Cię nie drażniła.



WŁÓKNA NATURALNE

Pozyskiwane są z surowców naturalnych, roślinych i zwierzęcych. 

WŁÓKNA SYNTETYCZNE

Są wytwarzane w laboratorium. Ich bazę stanowią oleje mineralne,
pochodne ropy naftowej i węgla oraz wodorotlenek sodu - silnie żrąca
substancja, najsilniejsza z zasad. Jednak, by uzyskać odpowiednie cząsteczki
w procesie ich produkcji używa się mieszanki wielu, bardzo często,
toksycznych, trujących i rakotwórczych substancji!

WŁÓKNA SZTUCZNE

Ich bazę stanowią surowce naturalne, np. celuloza, jednak by uzyskać z nich
włókno o odpowiednich właściwościach konieczne jest poddanie tych
naturalnych surowców procesom chemicznym, w których, między innymi,
wykorzystywany jest wspomniany wyżej silnie żrący wodorotlenek sodu,
kwas siarkowy, czy dwusiarczek węgla - związek trujący, wykazujący
działanie rakotwórcze i mutagenne, a także działający szkodliwie na
ośrodkowy układ nerwowy. Z tych włókien wytwarzane są chociażby tak
modne ostatnio kocyki czy pieluszki bambusowe dla dzieci, a kobiety
uwielbiają nosić wiskozowe sukienki, czy bluzki.



JAKIE WŁÓKNA MAJĄ
NAWIĘKSZY UDZIAŁ W
PRZEMYŚLE TEKSTYLNYM?
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Dlaczego syntetyczne?
Włókno syntetyczne najłatwiej i najtaniej pozyskać. Posiada ono również
atrakcyjne właściwości, np. może być  nieprzemakalne, wiatroszczelne, nie
gniecie się, itp. 



KTÓRE WŁÓKNO JEST
NAJGORSZE?

KTÓRE WŁÓKNO JEST
NAJGORSZE?

JAKI WPŁYW NA MNIE MOŻE
MIEĆ CZĘSTE NOSZENIE UBRAŃ
Z TKANIN SYNTETYCZNYCH I
SZTUCZNYCH?

alergie, wysypki, podrażnienia skóry oraz oczu, 
problemy z oddychaniem oraz częste infekcje górnych dróg oddechowych,
nowotwory - w tym w szczególności nowotwór wątroby, skóry i piersi (ten
ostatni jest wiązany z akrylem),
zaburzenia hormonalne i zaburzenia płodności, obniżenie jakości
nasienia u mężczyzn,
zmiany w zachowaniu, bezsenność,
nudności, bóle głowy, migreny, bóle mięśni i kręgosłupa (w szczególności
dotyczy to rayon i nylonu).

Toksyczne substancje są uwalniane z tkaniny (w sytuacji, kiedy wzrasta
temperatura ciała dzieje się to w sposób bardzo intensywny) i wchłaniane
przez naszą skórę. Przenikają wewnątrz naszego organizmu mogąc
powodować:

Eksperci zgodnie podkreślają, że
numerem 1 pod względem
niebezpiecznych dla zdrowia człowieka
włókien jest  poliester.  Zawiera on
najwyższe stężenie toksycznych
substancji. Jednocześnie nie oznacza to,
że inne syntetyczne włókna są
akceptowalnym wyborem.  Niewiele
lepiej wypada akryl, z którego najczęściej
wyrabia się swetry oraz czapki, szaliki,
czy rękawiczki.

Tkaniny syntetyczne nie przepuszczają powietrza. Jednak nieprzyjemny
zapach, może być najlepszą, z tych najgorszych cech tego typu tkanin.



JEST JESZCZE COŚ,
O CZYM MUSISZ

WIEDZIEĆ

Niestety, wszystkie tkaniny, również te naturalne, w procesie produkcji
podlegają procesom technologicznym wykorzystującym różnego rodzaje
substancje chemiczne, po ty, by tkaninę:
zmiękczyć, 
uszlachetnić, 
zredukować jej kurczliwość
spowodować, że nie będzie się gniotła
nadać właściwości wodoodporności, wiatroszczelności, ognioodporności
bielić i barwić
uzyskać pożądany efekt stylistyczny tkaniny, tj. spranie, postarzenie, itp.
zwiększyć wytrzymałości tkaniny i nadać jej połysk (merceryzacja)
nadać jej właściwości antyalergicznych, antybakteryjnych, itp.



CO W TAKIM
RAZIE
WYBIERAĆ?

Wybór ubrań z tkanin naturalnych powinien być jedynym słusznym
wyborem zawsze, gdy jest to możliwe.  Mimo wszystko, jest kolosalna
różnica między tym co naturalnie istnieje w przyrodzie, a tym co
powstało  w laboratorium z  substancji, które nie są obojętne dla
człowieka.  Biorąc pod uwagę ilość toksyn i chemii, które dostarczamy do
organizmu z innych źródeł (np. pożywienie, powietrze, itp.),
minimalizowanie ich zawsze jest dobrym rozwiązaniem. 
Poniżej pokażę Ci  również kilka wskazówek,   na co zwracać uwagę, by
wybierać ubrania jak najzdrowsze dla Ciebie.  Jednak zanim to, najpierw
jeszcze krótko, o tym, jakie walory mają tkaniny naturalne:

przepuszczają powietrze, 
pochłaniają wodę,
tkaniny z włókien zwierzęcych posiadają doskonałe właściwości izolacyjne,
zapewniają ochronę przed słońcem,
mają dużą wytrzymałość,
działają antystatyczne, antyalergicznie (głównie len.



SZUKAJ
TEGO

 

Ubrań z tkanin naturalnych - już wiesz, dlaczego właśnie ten rodzaj
tkaniny.

Ubrań nie poddawanych procesom chemicznym w celu nadania im
dodatkowych właściwości - często tę informację można znaleźć na metce,
gdyż producenci uznają ja za ważny walor i chwalą się nią! Chodzi tutaj m.in
o odporność na gniecenie, właściwości antyalergiczne, czy bakteriobójcze.
Czasem patrząc na ubranie można zorientować się, że było poddane
dodatkowym procesom, ponieważ posiada określone efekty wizualne np.
cieniowania na jeansach, efekt zmarszczek, postarzenia albo sprania.
Przykładowo, by nadać tkaninie właściwości takich, by się nie gniotła używa
się formaldehydu - trującego związku chemicznego, któremu udowodniono,
że jest jednym z czynników wywołujących astmę oskrzelową, a także uznany
został za potencjalnie kancerogenny.

Ubrań z certyfikatem OEKO-Tex standard 100, który przyznawany jest
produktom przebadanym pod kątem 100 najbardziej niebezpiecznych
substancji, zagrażających człowiekowi. Będziesz mieć pewność, że w
produkcie brak substancji, które niekorzystnie oddziałują na nasze zdrowie,
np. formaldehydu, pestycydów i innych substancji alergizujących. Wyróżnia
się 4 klasy kategoryzowania produktów. I - najwyższa - obejmuje produkty
dla niemowląt i dzieci do lat 3. 

Szukaj ubrań z certyfikatem GOTS 5.0, nadawanym w dwóch kategoriach:
organic (min. 95% włókien z certyfikowanych upraw ekologicznych) lub made
with (x%) organic (min. 70% włókien z certyfikowanych upraw ekologicznych),
z dopuszczeniem, że 10% mogą stanowić włókna syntetyczne. Obejmuje
cały proces produkcyjny (OEKO-Tex dotyczy jedynie gotowych produktów).
Najważniejsze kryteria z punktu widzenia omawianego tematu to:
stosowanie biodegradowalnych i nietoksycznych dodatków (np. barwników),
czy zakaz stosowania formaldehydu, toksycznych metali ciężkich,
rozpuszczalników aromatycznych, funkcjonalnych nano-cząstek, GMO i ich
enzymów. 



Istnieje coś takiego jak lista kandydacka substancji wzbudzających
szczególnie duże obawy (SVHC) i zgodnie z unijnym rozporządzeniem
konsument ma prawo wiedzieć, czy produkt, który kupuje zawiera
substancję z tej listy w stężeniu wagowym powyżej 0,1%. Dotyczy to nie
tylko ubrań ale też np. zabawek, butów, mebli, elektroniki, itp. Dostawca ma
obowiązek udzielić takiej informacji w przeciągu 45 dni od momentu
złożenia zapytania. 
 
Fundacja Kupuj odpowiedzialnie stworzyła aplikację "Pytaj o chemię", za
pomocą której możesz sprawdzić dany produkt, a jeśli jeszcze nie jest on
dostępny w bazie w szybki i łatwy sposób wysłać zapytanie do dostawcy. 

CZY WIESZ, ŻE



DBAJ O NIĄ!

SKÓRA JEST 

TWOIM
NAJWIĘKSZYM

ORGANEM
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jednym z pierwszych syntetycznych
włókien, które zrewolucjonizowały
świat był opatentowany w 1937 roku
nylon. Jego nazwa pochodzi od
kombinacji nazw dwóch miast: NY
(New York) i LON (Londyn), ponieważ
Amerykanie i Brytyjczycy wspólnie nad
nim pracowali. Hitem stały się
pończochy, dzięki którym firma
DuPont zarobiła tyle, że 27 mln
dolarów przeznaczonych na prace
nad nylonem zwróciły się z nawiązką
zaledwie w ciągu roku.. Do produkcji
jednej pary pończoch trzeba zużyć 6
km włókna nylonowego o grubości
1/4 włosa ludzkiego!

najtrwalsze na świecie bankonoty -
amerykańskie dolary - produkowane
są na papierze który w 75% składa się
z lnu, a w 25% z bawełny?

len jest najstarszą
tkaniną na świecie?
Szacuje się, że
powstała w Syrii
około 7500 lat
przed Chrystusem!

przeprowadzono
badania, z których
wynika, że śpiąc w
lnianej pościeli i
bieliźnie człowiek lepiej
się wysypia i jest mniej
zmęczony?

zawartość metali
ciężkich w tkaninie
zależy od włókna, koloru
i kraju produkcji?
Najwięcej metali ciężkich
znajduje się w ciemnym
poliestrze (głównie nikiel
i żelazo), a jeśli chodzi o
kraj produkcji to
zawierają je w
największym stopniu
ubrania produkowane w  
Chinach, Indiach i
Egipcie.

Spandex, elastan i lycre to nazwa tego
samego włókna? Nazwa lycre jest jednak
zarejestrowanym znakiem towarowym firmy
Invista (wcześniej DuPont, która wynalazła
wiele sztucznych włókien, w tym cordurę,
coolmax, czy nylon).



Poradnik został 

przygotowany przez:

Piękne, naturalnie

www.sukienice.pl
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www.instagram.com/sukienice

https://www.sukienice.pl/product-page/blekitna-sukienka-ciekawosc-z-wzorzystymi-wstawkami
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