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Adresser och telefonnummer till utlandsbolag och regionkontor hittar du på www.nordifa.se

rekvirera våra broschyrer

På Flygstadens industriområde

nära flygplatsen i Halmstad hittar

du Nordifa – Nordens enda kom-

pletta tillverkare av tekniska textilier.

Den 14.000 kvadratmeter stora

produktionsanläggningen är mo-

dern, rationell och uppfyller högt

ställda miljökrav.

NORDIFA AB

Är du nyfiken på vad som går att göra med textil? Arbetar du med

ett konkret projekt där textil kan vara lösningen? Då ger broschy-

rerna en första övergripande bild av våra tre spännande affärsom-

råden. När du vill gå på djupet kan du antingen besöka vår hem-

sida – www.nordifa.se - eller ta kontakt. Kontaktuppgifter hittar

du längst ned på den här sidan. Välkommen!
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Nordifa filtreriNg
stoft-, våt- och veNtilatioNsfilter
för dig med höga krav

Nordifa sportgolv
smarta lösNiNgar för teNNis,
yttäckNiNg och baNgolf

Nordifa textila maskiNkompoNeNter.
det smarta alterNativet till plast,
stål, trä och gummi



tekNisk problemlösNiNg och

skräddarsydd produktioN, hela vägeN

fråN fiber till fuNktioN

Nordifas verksamhet är totalt fokuserad på att lösa kunder-

nas problem och tillgodose deras önskemål. det innebär i

praktiken att vi alltid utgår från den funktion som en produkt

ska ha, och sedan skapar en lösning som uppfyller kraven. 

det här betyder t ex att vi, till skillnad från de flesta

andra, inte köper standardmaterial på den internationella

marknaden utan tillverkar själva. och för att vi alltid ska

kunna använda den absolut lämpligaste råvaran, har vi ett

nära samarbete med världens ledande fibertillverkare.

givetvis arbetar vi med de produktionsmetoder som kan

vara aktuella - vävning, stickning, flätning, stampning och

nålning. våra samarbetspartners arbetar efter Nordifas spe-

cifikationer och kontrolleras noga.

BARA HOS NORDIFA
Nordifa är det enda företaget i Norden som har en komplett

produktionsprocess för nålfilt - hela vägen från fiber till funk-

tionsprodukt. därför dominerar nålade produkter fortfarande

vår verksamhet, men andelen produkter som tillverkas med

t ex vävning ökar. 

att vi själva har total kontroll över samtliga produktions-

steg ger maximal flexibilitet och obegränsade möjligheter att

skräddarsy den färdiga produkten till kundens krav och öns-

kemål. (du minns väl rubriken på framsidan av den här bro-

schyren?)

det här är en av förklaringarna till att Nordifa varit först

med en rad tekniska innovationer, t att tillverka progressivt

uppbyggda filtermaterial och att kombinera fina och grövre

fibrer i en och samma produkt. 

DEN MÄNSKLIGA FAKTORN
ända sedan fabrikör Wallberg började tillverka maskinfilt i

halmstad på mitten av 1800-talet har textiltillverkning varit

en viktig del av det lokala näringslivet. idag är Nordifas pro-

duktpalett både bred och djup – från filtermedia och sport-

golv till textila maskinkomponenter och inredning.

men enbart en unik maskinpark, samarbete med värl-

dens bästa fibertillverkare och solid ekonomi räcker inte.

det är professionell och erfaren personal som skapar verk-

samhet och resultat. marknadsförare som vet minst lika

mycket om kundernas processer som kunderna själva, krea-

tiva utvecklare som kan tänka tvärtekniskt, maskinopera-

törer som gärna gör det där lilla extra, administratörer som

har kontroll på ekonomin - tillsammans formar de ett företag

med obegränsade möjligheter.

PROCESSEN I KORTHET
vi inleder alltid med att kartlägga de driftsförutsättningar och

funktionskrav som styr val av material, fibermix, struktur, vikt

och färg.

vår unika utrustning garanterar perfekt fiberblandning.

detta är i många fall avgörande för funktionen, t ex då antis-

tatfiber ska blandas in. fibermaterial till garn för vävning

blandas lika noggrant. 

När fibrerna kardats ut till ett fiberflor läggs flera fiberflor

på varandra och kardas samman till en vadd. unikt för

Nordifa är dels den stora maskinbredden, dels att vi kan

välja läggmönster och kombinera olika vaddmaterial. 

bearbetning med hullingförsedda nålar förvandlar vad-

darna till nålfilt. vävning och stickning görs i specialmaskiner

som garanterar att materialet får exakt den täthet, vikt och

tjocklek som krävs. 

EFTERBEHANDLING OCH KONTROLL
alternativen är många - termofixering som ger ytstruktur,

dimensionsstabilitet och motståndskraft mot nötning, miljö-

vänlig impregnering som ger materialet speciella egenska-

per, kalandrering som ger glatt yta osv. 

i konfektioneringsavdelningen sammafogas produkten

och får exakt form och dimension, bl a med hjälp av speci-

alsymaskiner. för formpressning finns flera produktionslinjer.

tekniken innebär att upphettad filt först pressas mot en

form, sedan kyls och sist vattenskärs i en helautomatisk

robotcell.

hela produktionsprocessen följer de rutiner som vårt

iso-baserade kvalitetssystem kräver. alla arbetsmoment

dokumenteras.

Vattenjet renskär formpressade produkter. Specialsymaskin för stoftfiltertillverkning.
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AVANCERADE TEXTILKOMPONENTER FÖR
TUSENTALS APPLIKATIONER

textil är ett mångsidigt material som kan ersätta plast,

gummi, trä och metaller på många områden. ingen vet detta

bättre än Nordifa - varje dag löser våra textila komponenter

tekniska problem åt företag i alla tänkbara branscher. 

att vi arbetar med många olika användningsområden för

textil – inte bara ett enda – innebär en värdefull korsbe-

fruktning som du har nytta av. När en ny komponent ska

utvecklas, betyder detta kort startsträcka, hög kvalitet och

låga kostnader. 

VÄRDEFULLA EGENSKAPER
ett  mjukt textilmaterial är bra på att ta upp stötar, dvs skyd-

da underlaget. det kan också suga upp vätskor - allt från

stämpelfärg till smörjfett. textil är också bra på att kontrolle-

ra flöden vid ventilation och i filtspetsar på tuschpennor. en

inblandning av specialfiber gör materialet så elektriskt ledan-

de att det kan leda bort statisk elektricitet.

men textil har inte bara tekniska egenskaper. dessutom

kan textil tillverkas i nästan obegränsat antal färger, ytstruk-

turer, tjocklekar osv. det här har gett inredare och möbel-

formgivare ett helt nytt material att arbeta med. 

TEKNISKA FUNKTIONER
i många fall är textil konstruktörernas standardlösning för

tätning mot vätskor, olja, luft och gaser, men även mellan

maskindelar och byggnadselement. sak samma när det gäl-

ler skydd av såväl produkter och människor som maskiner

och miljö.

textil används även för dämpa buller, slag, stötar och

vibrationer, för att eliminera ojämnheter samt som skydd mot

nötning. en annan användbar egenskap är isolering och

avskärmning mot värme och kyla, aggressiva kemikalier och

utsläpp. 

textila produkter kan dessutom absorbera ljud, förore-

ningar och vätskor samt transportera och filtrera produkter,

pulver, vätskor och luft.

FORMPRESSAT ÄR FRAMTIDEN
en produktionsteknik med enorm potential är formpressning.

tekniken gör det möjligt att konstruera självbärande och bul-

lerdämpande produkter för fordon, i kontor, inredning och

maskiner. formpressat ger både designer och konstruktörer

obegränsade möjligheter när det gäller dekor, inklädnad och

inredning. såväl Nordifas formpressningsteknik som produk-

ter tillverkade med tekniken har redan prisbelönts.

Filt - ett oöverträffat material för tätning. Vävning av specialprodukter för industrin.

S M A R T  T E X T I L E S  F O R  S M A R T  C U S T O M E R S

4 5



TOTALEKONOMISKA FILTERMEDIA FÖR 
KUNDER MED HÖGA KRAV

filtrering är en teknisk process, som förekommer överallt i

samhället, från den enkla kaffebryggaren på köksbänken till

den högteknologiska separationsanläggningen för avfall i

kärnkraftverket. och allting däremellan.

effektiv filtrering har stor betydelse för lönsamheten och

miljön, framför allt i processindustrin. i gruvindustri och

kemisk industri framställs den råvara man säljer just genom

filtrering och avvattning. vid stål- och aluminiumtillverkning

är det filtrering som skapar en bra arbetsmiljö. merparten av

världens kraftvärmeverk renar rökgaserna från förbränning

av sopor eller biobränsle med textilfilter.

VÅTT, TORRT ELLER VENTILATION?
Nordifa arbetar med de tre viktigaste applikationsområdena

för filtrering, nämligen våtfiltrering, stoftavskiljning och

industriell komfortventilation. 

gemensamt för alla textila filterprodukter är att de måste

skräddarsys noga till driftsfallet. framför allt gäller detta vid

våt- och stoftfiltrering, eftersom förutsättningar och kund-

krav kan variera enormt mellan olika applikationer. här är

kombinationen av vår erfarenhet och vår kompletta produk-

tionsprocess nyckeln, eftersom den gör det möjligt att

anpassa produktens egenskaper in i minsta detalj till kraven.  

TUFF KRAVLISTA
lång livslängd, bibehållet lågt tryckfall, hög avskiljningsgrad

samt förmåga att motstå aggressiva kemikalier är vanliga

krav från kunderna. När det gäller våtfiltrering handlar kraven

ofta om fukt- och torrhalt.

hög driftstemperatur, ofta i kombination med hög

fukthalt, ställer tuffa krav på materialet vid stoftavskiljning.

vid metallsmältning måste materialet kunna motstå heta

partiklar som följer med rökgaserna in i filteranläggningen.

Nordifas ventilationsfilter, slutligen, är speciellt anpassa-

de för krävande industriella miljöer där kraven på tryckfall, fil-

terarea, livslängd och återvinning väger tungt.

MER ÄN BARA PRODUKTER
det räcker inte att tillverka produkter med hög kvalitet. ska

produkterna fungera, krävs tillbehör som är lika perfekt

anpassade till driftsfallet som själva produkten. den som vill

vara helt säker på en lyckad installation överlåter även mon-

teringsjobbet åt oss.

Nordifa har varit med längst av alla när det gäller textila

filtermaterial. därför är det fortfarande oss som andra jämför

sig med. hemligheten heter kunskap, nämligen att vi ända

sedan starten satt en ära i att veta minst lika mycket som

våra kunder om deras processer. 

Vätskeavstötande stoftfiltermedia. Nordifa service tar hand om de svåra jobben.
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RATIONELL YTTÄCKNING
ELLER TENNISPROPAGANDA PÅ 
STOCKHOLMS CENTRAL?

När melodifestivalen drar in på hockeyarenan måste isen

täckas med ett högisolerande golv för att parkettpubliken

ska trivas. sak samma när mässhallens grova betonggolv

ska förvandlas till en ombonad mötesplats som skapar rela-

tioner. och när eventföretaget arrangerar en annorlunda

kundträff i en underjordisk flyghangar från kalla krigets dagar

så måste golvet också täckas.

det är just för dessa tillfällen som vi skapat rinktex – ett

högisolerande och hållbart textilgolv som på ett par timmar

förvandlar arenor som globen och scandinavium till kon-

sertlokaler och utställningshallar. det är bara fantasin som

begränsar, och lägre energiförbrukning är en extra bonus.

BOLLTEX ELITE – DET MÄNNISKOVÄNLIGA 
TENNISGOLVET
just nu spelar världseliten helst på ett mästerskapsgodkänt

hardcourtgolv. men det finns gott om motionärer, nybörjare

och tränare som föredrar ett mjukare golv med kontrollerad

studs, som dessutom är skonsammare mot leder och musk-

ler. samtidigt får hallchefen ett golv som är hållbart och lätt-

skött.

en hall med bolltex elite har en ovanligt god ljudmiljö

genom att golvet absorberar en stor del av bullret. det

attraktiva utseendet är en extra bonus.

TENNISBANA PÅ TURNÉ
med en portabel bana av bolltex elite kan tennisklubben

arrangera propagandaevenemang nästan var som helst. När

det är svårt att locka intresserade till tennishallen, kan det

ibland vara smart att göra tvärtom och arrangera uppvis-

ningsmatcher och prova-på just där människorna finns, t ex

i köpcentret!

FEMKAMP PÅ CAMPINGPLATSEN? ELLER VM MED 
MILLIMETERPRECISION?
bangolf, eller minigolf som sporten kallas i dagligt tal, har

många olika ansikten. 

ibland ligger banan granne med campingplatsen och

lever ett hårt liv – den ska klara allt från stormvindar och

ösregn till bullrigt fredagsmys med kompisarna. 

ibland handlar det om en minutiöst designad och nog-

grant uppbyggd inomhusarena för internationella mäster-

skap som måste ge alla deltagare exakt samma förutsätt-

ningar. 

oavsett vilket så har Nordifa banmaterial för alla typer av

spel; golftex l är lite enklare men tål väder och vind utmärkt,

dvs är den perfekta lösningen för familjebanan. golftex ii är

exklusivare, har ett extra sviktskikt och är godkänt för mäs-

terskap.

CURLING OCH BOWLS
alla inomhussporter som kräver en jämn spelyta med avpas-

sad svikt, kontrollerad friktion och rejäl hållbarhet hittar sitt

material hos Nordifa. vår produktionsapparat gör det möjligt

att skapa ett underlag med exakt de egenskaper som krävs.

den brittiska nationalsporten bowls är ett exempel, motions-

curling ett annat.

Bolltex Portable på Stockholm C. Vem blir familjens golfmästare?
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TEXTILA RÅMATERIAL 
OCH DERAS EGENSKAPER

SI-enheter Bruksenheter Amorf CF        CLF            CO             Co-PET CV              EL   FL GF JU             LCP         MAC MAR   MTF  OPAN PA PAI PAN       PAR        PBO        PE PEEK PEI       PET PF     PI         PP PPS PTFE   PVDF WO                   
silicon Kolfiber Klorfibrer Bomull Bicomponent Viskos Elastomerer Lin (glasfiber) Jute Aromatisk Modakryl Meta- Rostfritt Oxiderad Polyamid Polyamid- Polyakrylnitril, Para- Polybenz- Polyeten Polyeter- Polyeter- Polyester Fenol- Polyimid Polypropen Poly- Polytetra- Polyvinyliden-  Ull (får)
syra PE Silikondioxid polyester aramid stål PAN imid homopolymer aramid oxazole eterketon imid formalde- fenylen- flouretylen fluorid

hyd sulfide
Handelsnamn Refrasil Tenax  Leavil, Lycra Vectran Kanecaron Conex, Bekinox, Panox Perlon Kermel Dolanit, Kevlar, Zylon Spectra Zyex Trevira, Kynol P84 Meraklon Procon, Profilen, Kynar

Torayca Termovyl Nomex Naslon Aksa Twaron Dyneema Dacron Asota Torcon Teflon
Stapelfibrers 
specifika styrka MPa/(kg/m3) N/Tex 0,48 1,67 0,27 0,50 0,26 0,18 N/A 0,50 0,45 0,32 N/A 0,32 0,48 0,23 0,16 0,50 0,35 0,55 2,07 3,70 N/A 0,48 0,27 0,50 0,18 0,33 0,43 0,27 0,14 N/A 0,13
Stapelfibrers styrka Mpa N/mm² 1240,00 3000,00 360,00 370,00 140,00 270,00 N/A 750,00 1170,00 470,00 N/A 420,00 660,00 1780,00 210,00 570,00 470,00 660,00 3000,00 5900,00 N/A 625,00 345,00 690,00 230,00 465,00 390,00 370,00 300,00 N/A 165,00
Filamentfibrers 
specifika styrka MPa/(kg/m3) N/Tex N/A 1,67 0,32 N/A 0,26 N/A 0,07 N/A 1,39 N/A 2,00 N/A 0,50 0,23 0,16 0,62 0,41 N/A 2,30 3,70 0,50 0,65 0,27 0,60 N/A 0,33 0,54 0,27 0,14 0,31 N/A
Filamentfibrers styrka MPa N/mm² N/A 3000,00 430,00 N/A 140,00 N/A 90,00 N/A 3530,00 N/A 2820,00 N/A 680,00 1780,00 210,00 710,00 540,00 N/A 3330,00 5900,00 470,00 850,00 345,00 830,00 N/A 465,00 490,00 370,00 300,00 560,00 N/A
Brottöjning % 3 0,4 - 1,8 20 - 40 3-7 40 - 50 9 - 23 600 2-4 2 - 3 1,5 - 2,5 2 - 2,5 15 - 40 18 - 20 1 15 - 27 10 - 19 20 - 30 13 - 18 2 - 3,7 2,5 - 3,5 20 - 30 20 38 8 - 15 20 30 15 - 25 25 - 30 13 20 - 50 25 - 40
Våtstyrka relativ % 100,00 100,00 100,00 100- 200 95 - 100 55 - 63 100,00 102,00 100,00 105,00 100,00 90 - 95 75 - 80 100,00 95 - 100 90 - 95 75 - 80 90 - 96 75 - 80 100,00 100,00 100,00 100,00 95 - 100 100,00 75 - 80 100,00 100,00 100,00 100,00 75- 85
E-modul** Gpa N/mm² x1000 x x x x 9-34 x x 50-70 72,00 20-55 x x x x 8,40 x x 17,77 x 300,00 30,00 x x 137,00 x 4000,00 42,00 x x x x
Densitet g/cm³ 2,60 1,80 1,35 1,52 1,22-1,38 1,52 1,20 1,49 2,60 1,50 1,41 1,30 1,38 7,90 1,37 1,14 1,34 1,18 1,45 1,56 0,94 1,30 1,28 1,38 1,25 1,41 0,91 1,37 2,10 1,78 1,32
Fuktupptagning % 0,10 0,10 0,10 7,50 0,40 13,00 1,50 10,00 0,01 17,00 0,10 0,50 2,50 2,00 10,00 4,50 3 - 5 1,50 3,00 0,6 - 2 0,01 0,10 1,25 0,40 6,00 3,00 0,10 0,60 0,10 0,04 16,00
Arbetstemperatur K= C + 273 Grader C 1000,00 530,00 80,00 80,00 70,00 135,00 90,00 80,00 240,00 80,00 180,00 80,00 200,00 550,00 300,00 100,00 250,00 130,00 180,00 400,00 65,00 240,00 170,00 135,00 150,00 260,00 90,00 190,00 240,00 130,00 90,00
Maxtemp före kollaps K= C + 273 Grader C 1300,00 1800,00 160 - 180 150,00 110 - 190 190,00 250,00 150,00 845,00 150,00 276 - 322 190 - 200 400,00 1400,00 450,00 250,00 400,00 240,00 425,00 650,00 120,00 335,00 225,00 257,00 250,00 400,00 160,00 285,00 327,00 156,00 130 - 300
Brandtålighet LOI % syre för att brand 

ska uppstå x x x 16-18 x 16-18 x 16-18 x 16-18 x 30 30 x 50 22 32 19 28 68 x 30 44 21 30-34 47 18-19 43 95 44 25
Syratålighet utspädd/ 
koncentrerad U/K * 3/3 4/4 4/4 2/1 3/3 3/2 3/2 1/1 3/3 2/1 4/3 4/4 3/2 4/3 4/3 2/1 4/3 4/3 3/2 4/3 3/3 4/4 3/2 4/3 4/3 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 3/2
Alkalietålighet 
utspädd/
koncentrerad U/K * 3/2 4/4 4/3 4/3 2/2 3/2 3/2 3/2 4/3 3/2 4/3 4/3 3/3 4/4 4/3 4/3 3/3 3/3 3/3 4/3 3/3 4/4 4/4 2/1 4/3 3/2 4/4 4/4 4/4 4/3 2/1
Tålighet gentemot 
organiska 
lösningsmedel U/K * 4 4 2 3 3/3 3 2 3 4 3 4 2 3 4 4/3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3
Tålighet mot 
oxidationsmedel U/K * 4 4 4 2 3/3 3 2 1 4 1 3 4 3 4 4/3 2 4 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 2 4 4 1
Tålighet mot Hydrolys U/K * 4 4 3 x 1 x 3 x 4 x 3 3 1 3 4 3 4 4 2 2 2 4 4 1 4 2 3 4 4 4 x
Relativt pris Låg, medel, hög 

(L;M;H) M H L L M L M L L L H L M M M M M L M H L H H L M M L H H M L

** vid 2 % töjning * U = utspädd, K= Koncentrerad
1- dålig N/A Not applicable
2- medel x Uppgift saknas
3- bra LOI-värde över 25% anses svårantändligt
4- utmärkt Tex Anger hur många gram 1000 m av fibern väger

VÅR VÄLFYLLDA VERKTYGSLÅDA
både vanliga och ovanliga textila råmaterial är vardagsmat

för Nordifa. genom vårt samarbete med världens ledande

fibertillverkare tar vi också en aktiv del i utvecklingen av

framtidens material - vi fömedlar tekniska nyheter till kun-

derna och återför erfarenheter från fältet.

för det dagliga utvecklingsarbetet, där vi analyserar använ-

da produkter och skapar nya, räcker oftast vårt eget labora-

torium till. När det handlar om neutrala provningar eller mer

omfattande projekt så samarbetar vi med externa forsk-

ningsinstitut och med våra partners.
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