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Håndklæder fyldt med kemi 
Håndklæder indeholder ofte problematiske stoffer, viser svensk test. Informationscenter for Miljø 
og Sundhed (IMS) anbefaler, at vi køber miljømærkede tekstiler

Den svenske naturfredningsforening, SNF, 
har gået 20 forskellige badehåndklæder på det 
svenske marked efter i sømmene og testet dem 
for problematiske stoffer som fx formaldehyd, 
nonylfenolethoxylat, tungmetaller, azofarve-
stoffer og bromerede flammehæmmere. 

Testen viser, at alle badehåndklæder i større 
eller mindre grad indeholder formaldehyd og 
nonylfenolethoxylat – og i enkelte tilfælde 
også tungmetaller og azofarvestoffer.
 
Nonylfenol
Nonylfenolethoxylat bliver ofte brugt som va-
skeaktivt stof. I EU bruger man stort set ikke 
stoffet længere, men det kan optræde i pro-
dukter fra lande uden for EU. 

Når vi så vasker håndklæderne derhjemme, 
ender stoffet i spildevandet, hvor det ifølge 
IMS let bliver nedbrudt til nonylfenol. En 
tredjedel bliver helt nedbrudt på rensningsan-
lægget, en tredjedel havner i slammet fra rens-
ningsanlægget, men den sidste tredjedel ender 
i naturen, lyder det i rapporten. 

Problemet med nonyfenol er, at det er svært 
nedbrydeligt og derfor let ophobes i vandle-
vende organismer. Faktisk er nonylfenol opta-
get på EU’s liste over hormonforstyrrende 

stoffer, da det er mistænkt for at have en østro-
gen effekt.
 
Formaldehyd
Formaldehyd bliver somme tider brugt til at 
konservere tekstiler. Samtidig kan midlet 
modvirke krympning og krølning. Formalde-
hyd er allergifremkaldende, mistænkt for at 
kunne fremkalde kræft, og mange MCS’ere 
bliver generet af formaldehyd.

Mærker stiller krav
Selvom der måske ikke direkte er et miljø- og 
sundhedsproblem ved at bruge et enkelt hånd-
klæde, råder Informationscentret alligevel til, 
at vi hver især begrænser vores møde med pro-
blematiske stoffer, fordi vi bliver udsat for 
dem fra mange kilder. Fx ved at købe hånd-
klæder mærket Svanen eller Blomsten.

Råd om håndklæder 
•  Køb miljømærkede håndklæder 

– vælg Blomsten eller Svanen 
• Vask håndklæderne inden brug 
•  Vælg uparfumerede, miljømærkede 

vaskemidler 
• Undgå skyllemiddel 

Kilde: IMS 


