
REACH innehåller hundratals ämnen som är regle-

rade i produkter och den listan blir hela tiden längre. 

Rutinmetoder räcker inte till för alla ämnen i listan och 

att analysera blint efter lagkraven är orimligt dyrt. Vi 

erbjuder istället översiktsanalyser för att snabbt spåra 

potentiella problem, även med mjuka värden som lukt 

 

Faktablad  Textil 

 

Uppfyller produkten kraven? 

Krav ställs av både dig, lagen 

och den slutliga användaren.. 

Produktkontroll är en viktig  aspekt vid all form av handel, både 
för leverantör och köpare.  Tillverkare och importörer måste 
vara säkra på att produkten de levererar till kunden är riskfri och 
motsvarar alla krav som ställs av lagstiftningen.  Det ställer i sin 
tur höga krav på de experter som analyserar dessa produkter. 
Djupa kunskaper inom området  tillsammans med modern teknik 
ger lysande förutsättningar för en lyckad helhetslösning.  



4-Aminoazobenzen……..........0.1 mg/kg 
Naftalen……..…….………………< 0.1 mg/kg 
2-Metoxianilin…………………….0.1 mg/kg 
o-Toluidin……………………………0.1 mg/kg 
Ftalater………………………………<0.1 mg/kg 
PFOA………………………………….<0.1 mg/kg 

Nonylfenol………………….….….<0.1 mg/kg 

• Är detta ett tillfredställande analysresultat? 

• Även om leverantören analyserat måste 
kunden värdera resultatet. Vi kan hjälpa! 

Allergi eller dålig lukt? 
I vissa fall är produkten testad för några kända allergener av en utländsk tillverkare och har visat godkänt resul-

tat, men kunden får ändå utslag! Då uppstår det en fråga: vad det är som ger en allergisk reaktion i så fall? 

Ett annat känt problem är lukt: om en ny produkt luktar kemiskt eller som en gammal källare, vad beror det 

på? Lösningsmedelrester? Eller kanske mögel? Eller om den luktar gott, fast omotiverat starkt? Är något dolt 

med parfym? (Parfymer kan också innehålla reglerade och förbjudna doftämnen.) 

GCMS screening  kan ge svar på vad som finns i produkten. 

Två likadana tyger från samma batch ger lösningar i olika färg vid extraktion. Vad kan ha hänt? 

 

 



Micans erbjuder ett brett spektra av kemiska analyser på konsumentprodukter och olika material som textil, plast, cellulosa, 

läder och liknande, med fokus på organiska ämnen. Vi kan hjälpa både med att spåra källan till ett problematiskt ämne och 

att föreslå metoder för att komma till rätta med problemet. Vi erbjuder mer information än enbart ett mätvärde. 

Vårt koncept är att lösa problem där andra går bet 

Vi använder oss av de bästa analysinstrument som finns på marknaden, i vissa fall unika sådana. Våra kunskaper samt ett 
uppriktigt intresse för problemlösning gör oss till ett unikt analyslaboratorium i Sverige.  

Vi erbjuder även rutinmässiga analysmetoder för produktkontroll i vår analysportfölj men det som vi är mest stolta över är 

metodutveckling och analys anpassad efter kundens behov. Den billigaste analysen är den mest relevanta för ditt ändamål, 

inte en lång lista av standardanalyser för att vara på den ”säkra sidan”. 

Vad vi kan hjälpa er med 

Micans är lösningen 
för ert företag 

•Om en enkel rutinanalys inte räcker till 

•Om det inte finns en färdig analysmetod 

•Om det behövs snabba och professionella svar 

•Om problemet inte är enkelt definierat. Med 

vår expertis levererar vi inte enbart ana-

lyssvar utan också förslag på lösningar. 

•Om ni söker den mest ekonomiska lösningen, 

att bara fokusera på den mest relevanta 

analysen för just det aktuella materialet. 

 

 



Om Micans 

Micans erbjuder problemlösning och rådgivning 

inom områden som är kopplade till mikrobiolo-

giska och kemiska frågeställningar. Med mångå-

rig dokumenterad och publicerad erfarenhet och 

kunskap får du hos oss en helhetslösning ända 

från provtagning och analys till rapport.  

 Vi är med i SIS och CEN och utvecklar nya stan-

darder inom textil med avseende på bland annat 

kemiska ämnen. 

Extraktion av DNA och mikroskopering av mögel 

 

 

Analyser och  

områden där  

Micans är experter 

 

Avfall och deponering 

• Biogas 

• Deponigas 

Byggnader, infrastruktur och 

industriella 

system 

• Igensättning och slembild-

ning 

• Luftanalys 

• Mikrobiell korrosion 

• Mögelanalys 

• Påväxt 

Miljö 

• Mark och vatten 

Produkt och material  

• Kemiska ämnen och mikro-

organismer 

Analyser 

• Analys och identifikation 

av mikroorganismer 

• Kemiska analyser 

• Provtagning 

 

 Kontakta oss 
 Ring eller maila oss om du vill ha mer  

 information om våra tjänster och produkter  

 

 Microbial Analytics Sweden AB   031 - 338 32 30 

 Mölnlycke Fabriker 9      info@micans.se 

 435 35 Mölnlycke       www.micans.se 


