
PBI Performance Products, Inc. jest jedynym na świecie producentem niepalnych i stabilnych termicznie włókien 
polibenzimidazolowych (PBI). Włókna PBI łączą wyjątkową odporność termiczną na ogień z wysokim poziomem 
komfortu i trwałości. Stabilne włókno PBI (polibenzimidazol) jest organiczne, zapewnia stabilność termiczną dla 
różnego rodzaju zastosowań w wysokich temperaturach. Włókno PBI nie pali się na powietrzu, nie ulega stopieniu 
ani skropleniu. Zachowuje swoją wytrzymałość i elastyczność po działaniu płomienia. Ma niski przepływ ciepła 
i dużą odporność na działanie substancji chemicznych. Jako podstawowy składnik wielu tkanin odpornych na 
ogień, włókno PBI poprawia ich cechy ochronne poprzez łączenie odporności i ochrony przeciw płomieniom 
z wysokim poziomem komfortu, trwałości i bezpieczeństwa. Włókno PBI jest powszechnie wykorzystywane w 
pracy straży pożarnej, policji, przemyśle petrochemicznym oraz wojsku. 

Tkanina z PBI nie topi się, nie kapie i nie jest łamliwa.  Oznacza to również, że integralność wewnętrznych warstw 
ubioru jest chroniona i przepuszczalność ciepła jest mniejsza dlatego strażak ma więcej czasu na bezpieczną 
pracę i ewakuację ze strefy zagrożenia. 

Zewnętrzna tkanina jest pierwszą linią ochrony, dlatego musi mieć wysoką wytrzymałość na rozciąganie i 
rozdarcie, aby poradzić sobie z codziennym użytkowaniem. Tkaniny PBI są bardzo trwałe, wytrzymałe i odporne 
na UV. Utrzymują wysoki poziom ochrony przez cały okres użytkowania co jest udokumentowane badaniami. 
Wysoka trwałość tkaniny zewnętrznej sprawia że koszty wieloletniego utrzymania są bardzo niskie.

Firma jest znana na całym świecie w środkach ochrony osobistej w USA, Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie oraz 
w Australii i nadal rozprzestrzenia się na nowe rynki, które są zainteresowane ochroną swoich strażaków przy 
udziale włókien PBI. 

Na rynku polskim produkt włókno � rmy PBI jest obecny od roku 2014.  Włókno PBI wchodzi w skład (miedzy innymi) 
tkaniny Gemini XTL, z której to wykonane są ubrania specjalne marki LION, model V-Force Max. Dwuczęściowe 
ubranie bojowe LION® V-Force Max ma certy� kacja wg normy EN 469i posiada od grudnia 2014 świadectwo 
dopuszczenia CNBOP.  Dobre ubranie, a takim niewątpliwie jest ubranie marki LION,  daje wiele możliwości 
nie tylko w kwestii ochrony, ale przede wszystkim też ergonomii użytkowania i transportowania niezbędnych 
akcesoriów ratowniczych podczas akcji.

Od ubiegłego roku , mamy produkt z Polski- ubranie ochronne, specjalne 8/P produkcji ZOSP RP Wytwórni 
Umundurowania Strażackiego. Ubranie zapewnia 2 poziom ochrony po 25 cyklach prania. Dzięki zastosowanym 
surowcom ubranie jest lekkie, wygodne i gwarantuje użytkownikom maksymalny komfort pracy oraz swobodę 
ruchów. Ubranie ochronne, specjalne 8/P charakteryzuje się dużą odpornością na wysoką temperaturę i 
uszkodzenia mechaniczne. Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa 
SAWO  ubranie otrzymało Złoty Medal MTP oraz Grand Prix SAWO 2016.
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Tkanina Gemini XTL jest tkaniną zewnętrzną, 
która charakteryzuje się wysoką trwałością, 
wytrzymałością na rozciąganie i rozdarcie 

nawet po wielu praniach oraz wysoką ochroną termiczną. Gemini XTL pozosta-
jeelastyczna i pokazuje bardzo dobre utrzymanie wytrzymałości, nawet po inten-
sywnejekspozycji na gorąco i płomienie. Tkanina Gemini XTL jest lekka, elastycz-
na i wygodniejsza dla ludzi pracujących przez wiele godzin. Dzięki bardzo dobrej 
wytrzymałości na zużycie i rozciąganie i wyjątkowej odporności na przecięcia 
i przebicia zapewnia on trwałość, której słusznie wymagają strażacy. Tkanina 
spełnia  wymagania normy PN-EN 469: 2005 i As/NZS 4967: 2009.

Postęp technologiczny w konstrukcji umożliwia 
strażakowi bardzo dobre połączenie ochrony termicznej z 
wytrzymałością. Bardzo silną tkaninę i niesamowita wygodę 
oraz elastyczność, nie ulega kruszeniu ani łamliwości. Czar-

na wersja PBI zachowuje swoją barwę po wielu cyklach prania. PBI Max ma cer-
ty� kacja wg normy EN 469.

ZEWNĘTRZNA TKANINA PBI

Nowa marka na polskim rynku tkanin ochron-
nych jest Proton z PBI. Proton to wysoka ochrona 
m.in. dla strażaków uczestniczących w akcjach 

gaśniczych. Proton to lekka tkanina wykonana z mieszanki zawierającej włókno 
PBI. Nowoczesny splot typu rip-stop zapewnia bardzo wysoką wytrzymałość 
na rozdzieranie i rozrywanie. Zarówno zastosowany surowiec jak i technologia 
produkcji tkaniny gwarantuje, że podstawowa norma dla odzieży ochronnej dla 
strażaków (PN EN-469) jest spełniona również po 25 cyklach prania. Gwarantuje 
to długą żywotność i bezpieczeństwo użytkowników. Zastosowane włókno kon-
duktywne gwarantuje spełnienie również normy PN EN-1149-5.

X55 posiada bardzo dobre osiągnięcia 
i ochronę przed ogniem podczas, 
rozległego szybkiego pożaru. Tkani-
na X55 posiada wysoką wytrzymałość, 

tworząc zaawansowany technicznie materiał odporny na wysokie temperatury 
zapewniając jednocześnie komfort i trwałość, nie ulega kruszeniu ani łamliwości 
nawet w ekstremalnych warunkach. Zapewnia wysoki poziom ochrony. Tkanina 
spełnia  wymagania normy PN-EN 469: 2005.


