
A PBI Matrix a PBI Goldhoz képest nagyobb hő- és lángállósággal 
rendelkezik, tovább növelve a tartósságot és kopásállóságot.

Extrém hő- és lángbehatás esetén a PBI Matrix nem zsugorodik, nem 
válik rideggé vagy nem repedezik ki. Többféle színben kapható.

Vizsgáló laboratóriumokban, tűzoltó iskolákban és világszerte valós 
tűzesetekben tesztelve, a PBI Matrix a legnagyobb és legagresszívabb 
igénybevételeknek is ellenáll.
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A PBI Gold maga az egyedülálló nagy teljesítményű szövet, amellyel      
kapcsolatban több mint 30 éves tapasztalat áll rendelkezésre a hő- és 
lángelleni védelemben. Ez a keverék 40% hő- és lángálló PBI, és 60% 
nagy szilárdságú aramid szálat tartalmaz. Ez az, ami a magas hővédő 
képesség és tényleges tartósság kombinációját képezi. Extrém hő- és 
lángbehatás esetén a PBI Gold nem zsugorodik, nem válik rideggé 
és nem repedezik ki.

A szövet még lángbehatást követően is megtartja a puhaságát,   
magas szintű kényelmet biztosítva.

PBI külső rétegek
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Nem olvad mmeg vaaggyy repedezik ki hhőőhhatááss uuttáán
Nemm zsugoorodikk, nneemm válliikk rideggé
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Nööövvvveeeelllliiiii  aaaaa kééénnnnyyyyeellmmeett ééééésssss aa mmmmoobbbbillittáááásssstttt KKiiiivvvváááálóóó  veggysssszzzzeerááálllllóóóóssssáááágott nnyyyyúúúújjjjtttt

Szívós és tartós



A nagy teljesítményű PBI Matrix szövet egyik legújabb változata a 
Gemini XTL.

A hő- és lángállóság fokozott szakítószilárdsággal történő                           
kombinálására a Gemini XTL szabadalmaztatott technológiát                         
alkalmaz.

A Gemini XTL többszöri mosás után is megtartja magas kopásállóságát. 
Könnyű, légáteresztő és rugalmas, magas komfortszintet biztosít a 
tűzoltók számára.

A PBI Max az egyik legújabb szövet, amely elérhető tűzoltók számára.

Az anyag olyan új fejlesztés eredménye, amellyel egy könnyű, nagy 
teljesítményű, extrém hő- és lángbehatás esetén sem zsugorodó, 
nem repedező szövetet hoztak létre.

A PBI Max a világ legerősebb külső rétegeinek egyike, de viselője 
számára megőrzi a nagyfokú kényelmet és rugalmasságot.

A tűzoltóknak a hővédelem és rugalmasság nagyszerű kombinációját 
kínálja, hihetetlen kényelemmel párosítva.
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A TITAN 1260 külső réteg a hőstressz kockázat minimalizálására lett 
kifejlesztve. A sima szövetfelület hatékony légáramlást biztosít, ami 
fokozott légáteresztést és kényelmet nyújt.

A speciális, válogatott szövetszálak a TITAN 1260-ban tartósságot 
és erőt biztosítanak, megőrizve a légáteresztést és kényelmet még 
többszöri mosás után is.
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Az Ibena Neo egy olyan kiegészítése a PBI szöveteknek, amely a 
nagy mechanikai szilárdságot a PBI szál összes bizonyított előnyével 
kombinálja a kiváló szakító szilárdság és ellenállás érdekében. Az 
anyag tartós és megőrzi alakját többszöri mosás után is.
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