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A4.6 : Centru de Resurse 

Domeniu : Inovare 

Tema de publicat: Finisaje chimice de specialitate pentru textile de lux 

durabile 
 
 
 

Abstract 
 
 
În ultimele decenii, oamenii s-au preocupat mai mult de sănătatea, igiena, stilul lor de viață, 

moda, confortul, luxul și bunăstarea. Cei care aparțin secțiunilor bine dotate din punct de 

vedere financiar aleg mai des să cumpere textile luxoase, nu numai pentru a-și expune statutul 

sociale înalte, ci și din punctul de vedere al sănătății. În producția de textile luxoase, fibrele 

naturale precum bumbacul, mătasea și lâna, precum și fibrele artificiale, precum poliesterul, 

acrilul și raionul regenerat (viscoza) joacă un rol important. Recent, datorită creșterii rapide a 

nanoștiinței și tehnologiei, diverse nanoparticule organice și anorganice, cum ar fi argintul 

(Ag), TiO2, ZnO, SiO2, lignina și Chitosan au fost aplicate pentru a oferi atribute necesare 

pentru sănătate și igienă, protecție împotriva UV, funcționalități auto-curățate și de îngrijire a 

pielii, atât în materialele naturale, cât și în cele sintetice.  

 

În mod similar, diverse molecule de plante, biomateriale și bio-polimeri, cum ar fi seva de 

pseudostem de banană (BPS), extracte de fructe de struguri și mure, coloranți naturali, 

Chitosan, tulsi, mătase-sericină, aloe Vera, miere, migdale, castraveți și mentă au fost folosite 

în domeniul de textile pentru îmbunătățirea proprietăților antimicrobiene, protectoare 

împotriva UV, anti-oxidante, hrănitoare a pielii și hidrofile. Extracte naturale de iasomie, 

lavandă, lemn de santal Champa și altele care conțin ingrediente active, cum ar fi santaloli, 

fusanol, santene, teresantol, acetat de benzil, linalool, acetat de linalil și benzoat de benzil au 



 

 

fost, de asemenea, adăugate în textile pentru parfumul lor răcoritor și pentru piele. hrănirea, 

netezirea liniilor / ridurilor faciale și oferirea unui impuls sistemului imunitar, nervos și 

cerebral. 


