
 

 
 

 

Robust topbetjent vaskemaskine – nu godkendt til sportstøj 

… Stor producent af sportstøj specificerer Vortex M6 i teststandarder … 

 
Strenometers vaskemaskine ”Vortex M6” fra SDL Atlas er 
efter en række grundige test blevet godkendt til sportstøj. 
Gentagne test, hvor maskinens ydeevne blev sammenlig-
net med vaskemaskiner der tidligere har været brugt af 
producenter og tredjeparts testfaciliteter, viste at Vortex 
M6 opfylder de branchespecifikke krav. 
 
En stor producent af sportsbeklædning har i et nyligt of-
fentliggjort dokument erklæret at: "SDL Atlas fremstiller en 

topbetjent vaskemaskine, der opfylder AATCC-vaskestandarder og er en på-
lidelig testmaskine.” 
 
I kølvandet på dette har flere producenter af sportsbeklædning opdateret de-
res standarder til beklædningstest således at de nu anbefaler Vortex M6 som 
en godkendt vaskemaskine til alle deres leverandører, fabrikker og testlabo-
ratorier.  
 
Vortex M6 blev oprindelig udviklet til at opfylde AATCC-standarder for vask af 
tekstiler. Skønt vaskemaskinen fra starten har opfyldt kravene fra en stor del 
af tekstilindustrien, har SDL Atlas i tidens løb fået adskillige forespørgsler om 
at tilpasse maskinen til at imødekomme leverandørspecifikke krav, især til 
markedet for sportsbeklædning. Dette ønske kan opfyldes takket være Vortex 
M6’s specielle programmerbarhed, der overstråler konkurrerende maskiner 
med sin mulighed for metodespecifikke vaskeindstillinger.  
 
Vortex M6 er den eneste industrivaskemaskine til laboratoriebrug, som er 
specielt designet til at opfylde AATCC-standarderne Monograph M6 og LP1-
2018 (tabel I, IIC, IID, IIIA og IIIB).  
 
 
 

 



Vortex M6 har funktioner der muliggør nøjagtig styring af badtemperatur, 
vandpåfyldning, rotations- og centrifugeringshastigheder samt vaske-
/centrifugeringstider. Alarmer melder hvis vandtemperaturer ligger uden for 
specifikationerne, og fyldningsvolumen kan overskrives efter behov. Der er 
forprogrammerede vaskeprogrammer iht. både M6 Monograph LP1, og det er 
muligt at udvikle og gemme brugerdefinerede programmer, inkl. vaskecyklus-
ser på op til 80 timer.  
 
Vortex M6 kan kalibreres til ISO 17025 og tilbage igen til Monograph M6 og 
LP1-2018. 
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