
OrganoTex® bäst-i-test i Utemagasinet och Hemfaktas
impregneringstester
OrganoClick har sedan ett flertal år levererat biologiskt nedbrytbara industriella impregneringsprodukter för textil under varumärket
OrganoTex®. 2018 lanserades OrganoTex® Textile Waterproofing i Sverige för konsumenter för att impregnera kläder och textila produkter. I
Sverige säljs produkterna av bl.a. Naturkompaniet, Alewalds, Skistar, Team Sportia, m. fl. I två oberoende tester utförda av Utemagasinet
och Hemfakta blir OrganoTex® testvinnare för både sin vattenavvisande funktion och miljöprestanda.

 

"Jätteroligt! Att vår produkt OrganoTex® blir utsedd till testvinnare av två oberoende testgrupper är oerhört kul. Det visare vilken bra produkt vi har och att
miljönytta kan gå hand i hand med hög funktionalitet. Kul även att vi vinner tester som både är utförda på friluftskläder och vanliga kläder", säger Susanne
Karlsson, försäljningschef för OrganoTex-varumärket på OrganoClick.

 

I testerna har de globalt marknadsledande varumärkena jämförts i både formella ISO-tester för vattenavvisning och avseende deras miljöprestanda. Testerna
har publicerats i Utemagasinets senaste nummer 12/2020 (www.utemagasinet.se) och på https://hemfakta.se/impregnering-klader/.
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För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com
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Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North Growth Market utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska
produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen 
OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket
OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från
akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges
mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-
bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt
sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 503 01 551, email:
ca@mangold.se.  


