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Chất liệu của
ngày mai?
Thời của vật liệu kháng khuẩn
Bài viết:

trang hình

Lâu nay, rất ít người trong chúng ta thật sự chú ý
đến tính năng của chất liệu may mặc. Khi Covid-19
đến, chúng ta bắt đầu chú ý nhiều hơn đến tất cả
những yếu tố có thể tiếp xúc với cơ thể mình - chiếc
ghế trên chuyến bay, tay cầm của xe đẩy siêu thị,
tay nắm cửa ở trung tâm thương mại, hay thậm chí
là cái ôm từ một người thân.
Tất cả những lo lắng trên đã được các chuyên gia
ngành dệt may ghi nhận, nghiên cứu và phát triển
nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.
Vừa qua, Albini (albinigroup.com) - tập đoàn dệt

may đến từ Ý nổi tiếng trong cương vị nhà cung
cấp nguyên vật liệu cho các khách hàng lớn như
Tập đoàn Kering, nhà mốt Armani, Ermenegildo
Zegna và Prada - đã cho ra đời chất liệu tiên tiến
có khả năng kháng khuẩn, kháng virus với tên gọi
ViroFomula, vốn cho phép ngăn chặn cả SARSCoV-2 - chủng virus gây nên đại dịch Covid-19.
Chất liệu này được thực hiện với sự hợp tác của
HeiQ (heiq.com) - một công ty dệt may đến từ
Thụy Sĩ.
Chất liệu ViroFomula có thể được áp dụng cho
tất cả các loại trang phục, hoàn toàn lý tưởng để
sản xuất áo sơ-mi, áo khoác, quần tây, thậm chí
là khẩu trang, áo choàng hay bất kỳ các sản phẩm
may mặc nào khác. Hoi Kwan Lam, giám đốc
marketing của HeiQ, cho biết công nghệ tiên tiến
HeiQ Viroblock có thể tiêu diệt virus bám trên vải
trong vòng 30 phút. Các thí nghiệm từ HeiQ cũng
cho thấy, tính năng này của chất liệu có thể duy trì
tối đa trong 30 lần giặt.
Theo đó, Artistic Denim Mills (admdenim.
com), một trong những công ty hàng đầu chuyên
sản xuất denim có trụ sở tại Pakistan, cũng đã hợp
tác với HeiQ để cho ra đời thương hiệu DL1961
(dl1961.com) với những mẫu quần jeans có khả
năng kháng virus. Sau khi được giặt sạch và xử lý
bằng tia laser, hợp chất Viroblock sẽ được bổ sung
vào cuối giai đoạn sản xuất, tạo thành lớp phủ
kháng khuẩn và kháng virus vô hình trên các mẫu
quần jeans DL1961.
Đại dịch Covid-19 rồi sẽ qua đi, công nghệ kháng
khuẩn lại sẽ được ứng dụng phổ biến hơn trong đời
sống. Hãy cùng chờ xem, chất vải tiên tiến có khả
năng chống virus nói riêng, và ngành thời trang
nói chung, sẽ tiến xa ra sao ở tương lai.

Những mẫu quần jeans từ
thương hiệu thời trang DL1961
có khả năng kháng virus.

Fabio Albini - giám
đốc sáng tạo của
Tập đoàn Albini.

Quá trình sản xuất
vải ở nhà máy Albini,
tại Brebbia, tỉnh
Varese, Ý.

Nói về tương lai, "đẹp" và "thoải mái" có thể
chưa đủ. Chúng ta vẫn mong chờ nhiều hơn về
điều gì đó bền vững hơn, nhân văn hơn.
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