
Innowacyjne ubranie ochronne z PBI ® 
Prezentacja sprawdzonych i nowych tkanin



Fakty na temat PBI

• PBI jest najbardziej stabilnym termicznie 
polimerem na świecie 

• PBI Performance Products  jest jedynym 
producentem włókna PBI

• PBI jest produkowany w Rock Hill (USA), 
główna siedziba firmy mieści się w 
Charlotte (USA), biura sprzedaży w 
Regensburgu (D) i Derby (UK)

• PBI Performance Products od 2005 roku 
należy do InterTech Group



1959
Dr. Marvel dołącza do projektu US 

Air Force na polimerach 
wysokotemperaturowych

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975

1969
Celanese otwiera pierwszą 

fabrykę do produkcji włókien 
PBI dla NASA

Dr. Carl Marvel 
prowadzi rządowy 
projekt produkcji 
syntetycznego 
kauczuku

27 stycznia 1967
Tragedia Apollo 1, 

Nasa poszukuje 
lepszych materiałów

PBI Geschichte



1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

1983
PBI fabryka rozpoczyna 
produkcję

1994
FDNY wybiera 
produkt PBI

1988
U-Series

2001
PBI Triguard 

wchodzi na ryne

2005
Firma PBI zostaje 
kupiona przez Grupę 
InterTech

1996
UK I 

Internationale 

2003
PBI Matrix wchodzi 

na rynek

Historia PBI



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Historia PBI

2015
Manchester i 
Götheburg 
próbują nowego 
systemu

2014
Belgia, jako cały 
kraj przechodzi na 
PBI

2010
Berlin i Hong Kong 

zdecydował się na PBI

 

PBI BaseGuard i PBI 
Black wchodzi do 

sprzedaży



PBI wółkna o 
wysokiej wydajnosci!

• PBI firmy Celanese został 
opatentowany w  roku 1961

•  Poly [2,2´- (m-phenylene) – 5,5´- 
benzimidazole]

• 450°C temperatura maksymalna 
(momentowa) 

• > 310 C przy stałej temperaturze ⁰
roboczej

• doskonała odporność na kwasy, 
rozpuszczalniki i inne chemikalia 
przy dodatkowej odpornośći na 
promieniowanie UV  
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PBI wółkna o 
wysokiej wydajnosci!

• nie pali się i nie topi się
• Temperatura rozkładu 

< 700 ° C
• zły przewodnik ciepła
• pozostaje elastyczny 
• wysoka wytrzymałość
• bardzo dobra odporność 

chemiczna



Tkanina z PBI

• 40% PBI i 60% Para- Aramid
• doskonała ochrona przed ciepłem i płomieniem
• z natury odporne na płomienie
• tkanina z PBI nie topi się, nie kapie i nie jest łamliwa
• doskonała odporność
• wysoka odporność na rozdarcie
• trwały
• wysoki komfort noszenia





Paleta produktów 
rośnie i rośnie



PBI Gold  205 g/m² RipStop albo 220 g/m² Twill

pierwsza zewnętrzna tkanina PBI

PBI Matrix 205 g/m²

doskonała wytrzymałość i stabilność mechaniczna dzięki 
matrycy z para-aramidowego włókna ciągłego



• wysoka wytrzymałość na rozdzieranie i 
rozrywanie, również po ekspozycji na 
promieniowanie cieplne

• elastyczna struktura po działaniu płomienia

• zachowuje wymagania norm PN EN-469 i PN 
EN-1149-5 po 25 cyklach prania



• doskonałe połączenie ochrony przed kruszeniem i ochrony 
termicznej

• wysoka trwałość

• doskonała wytrzymałość

• dobra przepuszczalność powietrza

• zachowanie dobrego wyglądu po wielu praniach



• bardzo dobra ochrona termiczna

• wysoki komfort i elastyczność

• czarna wersja PBI Max barwionych 

- dobra trwałość po praniu

-  - bardzo dobra odporność na promieniowanie UV i ciepło



Test na manekinie 
w BTTG, Manchester, UK

• Ostateczne porównanie

• Z udziałem strażaków z różnych krajów Europy

• Kombinezony strażackie wyprodukowane przez tę samą firmę  (identyczny krój ,membrana i 
podszewka)

• różne powłoki zewnętrzne

• 8-sekundowy  ogień przy 1000 °C (EN ISO 13506:2008)

• Rezultaty:

Tkanina z PBI:

- nie kurczy się

- nie łamie się

- bardzo wysoki stopień ochrony

Tkanina bez PBI:

- kurczy się  

- łamie się  

- niższy stopień ochrony



Mannequin Test am BTTG 
in Manchester, UK



Mannequin Test am BTTG 
in Manchester, UK



Porównanie PBI 
vs. Meta-Aramid
• Warstwa wierzchnia z  PBI

+ nie kurczy się i nie łamie

+ znakomita ochrona termiczna

+ lekka waga

+ duży komfort

+ wysoka wytrzymałość

+ dobra odporność na UV i pranie

- wyższa cena 

- - mały wybór kolorów

• Warstwa wierzchnia  z Meta-Aramidami

+ niska cena

+ większy wybór kolorów

+ dobra ochrona termiczna

+ lata doświadczeń

+ dobra odporność na UV i pranie

- łamliwa  po kontakcie z ogniem

- częściowo cięższa

- niższa wytrzymałość



Was muss 
Feuerwehrbekleidung leisten? 

• Schutz vor Hitze und Flammen 

• Langlebigkeit

• Atmungsaktivität 

• Komfort 

• Schutz vor Wettereinflüssen 

• Schutz vor Kontamination 

• ...

Durch eine gute  Zusammenarbeit von Konfektionär und den einzelnen 
Bestandteilen des Anzuges kann hervorragend auf die Bedürfnisse eingegangen 
werden! 



Wie beeinflusst der Oberstoff 
die Feuerwehrschutzbekleidung? 

• Schutz vor Hitze und Flammen !!!

• Langlebigkeit  Festigkeit

• Atmungsaktivität Webart und Grammatur Oberstoff

• Komfort  weicher Oberstoff vs. steifer Stoff

• Schutz vor Wettereinflüssen Imprägnierung

• Schutz vor Kontamination  Farbe des Oberstoffs 

Durch eine gute  Zusammenarbeit von Konfektionär und den einzelnen 
Bestandteilen des Anzuges kann hervorragend auf die Bedürfnisse des Endkunden 
eingegangen werden! 

Alle Faktoren werden unter anderem mehr oder weniger vom Oberstoff beeinflusst! 



Häufig gestellte Fragen zu PBI

• allgemeine Lebensdauer, Verfallsdatum 

„Kann ich einen Anzug mit PBI länger tragen?“

„Gibt es eine Empfehlung wie lange ich einen Anzug mit PBI tragen kann?“

• Reinigung und Pflege 

„Bekomme ich den hellen Anzug überhaupt wieder sauber?“

„Kann ich den PBI Anzug ganz normal waschen?“

„Wie sieht der Anzug nach mehreren Wäschen aus?“

• Farbe

„PBI lässt sich ja nicht einfärben.“

„Warum ist PBI goldfarbig?“

„Wie sieht die dunkle Farbe nach mehreren Wäschen aus?“

• Kontamination 

„Aber die helle Bekleidung wird doch schneller schmutzig!“

• Imprägnierung

„Wie oft muss ich einen PBI Anzug imprägnieren?“

•  UV Beständigkeit 

• Lagerung





Crown Heights 



PBI Verkaufsunterstützung 

• Präsetantionen direkt am POS möglich
• Mannekin Brandtests 
• fundiertes Informationsmaterial 
• Matchbooks
• Broschüren 
• Facebook 
• Homepage
• Newsletter
• Partner Programme
• Liste der Partner auf der Homepage



• PBI Performance Products, Inc. współpracuje na całym świecie wyłącznie z wybranymi 

wiodącymi i innowacyjnymi producentami odzieży

 www.pbiproducts.com 
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