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Når man arbejder udendørs eller i fritiden 
sejler, fi sker eller vandrer i naturen, skal 
man have regntøj med. Gammeldags regntøj 
af plast kan holde regnen ude, men kroppen 
skal kunne komme af med vanddampen fra 
kroppens sved. I gammeldags regntøj kan 
vanddampen ikke slippe ud. Derfor bliver 
det inderste tøj vådt. Det er ubehageligt om 
sommeren, og om vinteren kommer man til 
at fryse.

Moderne regntøj kan holde kroppen tør. 
Vanddampen kan trænge ud gennem regn-
tøjet, uden at vanddråberne ude fra trænger 
ind gennem tøjet. For at fremstille moderne 
regntøj skal man ned i nanoområdet. 

Det første regntøj, der både kunne slippe 
vanddampen ud gen nem tøjet og samtidig 
holde regn og vind ude, var GORE–TEX. 

GORE–TEX blev opfundet i 1969 af ameri-
kaneren Bob Gore, der fi k patent på sin op-
dagelse i 1976. Gore arbejdede med en plast, 
der kaldes PTFE, poly–tetra–fl uor–ethylen. 
Plasten kendes under navnet tefl on, og bru-
ges som belægning på pander, hvor maden 
ikke brænder på under stegning. Gore op-
dagede, at når et tyndt lag af PTFE bliver 
trukket ud til et større stykke, opstår der i 
plasten omkring en milliard små huller pr. 
kvadratcentimeter.

Hullerne i membranen er meget små, om-
kring 20 000 gange mindre end en regndrå-
be. PTFE er hydrofob, og derfor vil overfl a-
despændingen af en vanddråbe hindre, at en 
mindre del af dråben kan trænge gennem et 
hul. Derfor er en sådan membran vandtæt.

Størrelsen af hullerne er under 100 nm, men 
det er over 700 gange større end et vandmo-
lekyle, så vanddampen kan let trænge ud 
gennem hullerne. Når vanddampen kun går 
ud gennem hullerne, væk fra kroppen, og ik-
ke ind mod kroppen, skyldes det, at tempe-
raturen – på grund af kropsvarmen – under 
regntøjet er højere end udenfor. Herved er 
damptrykket af vanddampen indenfor større 
end udenfor. Hvis man gik i regnvejr, hvor 
regnens temperatur var højere end kroppens 
temperatur, ville vanddampen bevæge sig 
gennem hullerne ind til kroppen.
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En sådan membran kaldes ”åndingsaktiv”, 
og i mange år var GORE–TEX det eneste 
fi rma, der kunne fremstille åndingsaktive 
membraner. Nu fi ndes der fl ere, fx Wind-
stopper.

Stof, der indeholder en GORE–TEX mem-
bran, sammenlimes af tre lag med den 
åndingsaktive membran i midten. De to 
yderste lag skal beskytte GORE–TEX mem-
branen mod kontakt med stoffer, der kan 
ødelægge den hydrofobe overfl ade. Det er 
stoffer som sæbe, hudcreme, kosmetik og 
myggeafskrækkende stoffer. Når de tre lag 
er syet sammen til tøj, som fx jakker, buk-
ser, vanter og sko, så lukkes alle sysømme 
med specielle bånd, der limes på, så vandet 
ikke kan trænge ind gennem syhullerne.


