
Guide omkring vandtæthed og åndbarhed   

Vandtæt materiale 

Vandtætte materialer har egenskaber, der forhindrer vand i at trænge igennem. Vandtæt stof fremstilles 

typisk ved at påføre materialet med en vandtæt membran.  

Et materiales vandtæthed måles i den mængde af vand (målt i mm), der kan presses på materialet, før der 

kommer vand igennem. 

1000 mm 

Lav ydeevne. Kan bruges til praktiske formål. 

3000 mm 

God ydeevne. Bruges ofte til produkter med relativt høje krav til ydeevne. 

5000 mm 

Meget god ydeevne. Bruges til produkter, hvor der er behov for en høj ydeevne. F.eks. regntøj med en høj 

vandtæthed. 

10.000 mm 

Ekstrem høj ydeevne. Bruges primært på produkter, der skal kunne holde til ekstreme forhold. 

Åndbart materiale 

Åndbare materialer tillader sved at komme igennem, så det kan forsvinde væk fra kroppen. Åndbart stof 

fremstilles ofte ved at bruge en membran med en masse bittesmå huller, der er for små til, at vanddråber kan 

passere, men præcis store nok til at lade luftmolekyler (sved) komme igennem. Et materiales åndbarhed 

måles ved den hastighed, hvorved sved passerer igennem materialet. Måleneheden for åndbarhed er 

g/m2/24h, dvs. antal gram sved pr. m2 stof på 24 timer. 

<800 g/m2/24h 

Lav ydeevne. Bruges typisk til eksempelvis softshell-jakker og andre beklædningstyper, der skal være 

komfortable under fysisk aktivitet. 

800-3000 g/m2/24h 

Middel ydeevne. Bruges ofte til regntøj for at sikre at kroppen kan ånde. 

>3000 g/m2/24h 

Høj ydeevne. Bruges mest til professionel beklædning og andet tøj, hvor en høj ydeevne er afgørende. 

Tapede sømme 

For at gøre et produkt fuldstændig vandtæt kan alle sømme dækkes med en speciel tape. Denne tape 

højner produktets egenskaber og bruges ofte ved regntøj. 

Vask 

Når produkter har specielle egenskaber som vandtæthed og åndbarhed, er det særligt vigtigt at behandle 

tøjet rigtigt for at sikre lang levetid og ydeevne. 

Læs og følg anvisningerne i vaskeinstruktionen – og husk, at der skal bruges specielle vaskeprodukter til 

vandtætte og åndbare materialer, da disse medvirker til, at materialets funktionalitet holder længere. 

Behandler du ikke produktet korrekt ved eksempelvis vask og tørring, beskadiger du membranen, hvorved 

de specielle egenskaber hurtigt minimeres og/eller forsvinder helt. 


