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O FIRMIE

Firma  BL elektronik jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębior-
stwem oferującym kompleksowe rozwiązania w zakresie klejenia, 
uszczelniania, hermetyzacji, lakierowania i odprowadzania ciepła dla 
elektroniki i przemysłu. Szeroki asortyment oferowanych produktów 
oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam dobrać optymalne 
rozwiązanie do projektowanych aplikacji. 

OFERTA

Oferujemy produkty najwyższej klasy: 

Lakiery: elektroizolacyjne akrylo-
we, silikonowe, maski, preparaty 
do czyszczenia  PCB 

Zalewy i  żele silikonowe: do 
hermetyzacji elektroniki, również 
przezroczyste do zabezpieczania 
modułów  LED

Żywice epoksydowe i poliure-
tanowe: elektroizolacyjne, w tym 
produkty o podwyższonym prze-
wodnictwie cieplnym

Żywice poliuretanowe przezro-
czyste i mleczne: odporne na 
 UV do hermetyzacji modułów 
 LED

Preparaty termoprzewodzące 
dozowane: 
 � kleje silikonowe 1- i 2-składni-
kowe, do 3,9  W/mK, 
 � pasty termoprzewodzące, do 
3  W/mK, 
 � zalewy i żele silikonowe termo-
przewodzące, do 1,55  W/mK, 
maks. zakres temp. +275°C,
 � gap  fillery, 2-składnikowe zalewy 
utwardzalne, do 3  W/mK,
 � żywice epoksydowe maks. zakres 
temp. +200°C, do 1,3  W/mK,
 � żywice poliuretanowe, 
do 3  W/mK.

Materiały termoprzewodzące:
 � termoprzewodzące, elektroizola-
cyjne folie silikonowe, do 7  W/mK,
 � termoprzewodzące, nieizolujące 
elektryczne folie grafitowe,  Z: 
8  W/mK,  XY:140  W/mK,

 �miękkie  gap  fillery termoprzewodzące, izolujące elektrycznie, 
do 7  W/mK,
 � termoprzewodzące klejące taśmy  PSA,
 �materiały termoprzewodzące typu „Phase change”.

Kleje do elektroniki i przemysłu:
 � silikonowe,
 � anaerobowe, cyjanoakrylowe, 
metakrylowe,
 � epoksydowe, poliuretanowe,
 � utwardzane  UV.

Urządzenia  
mieszającodozujące: maszyny 
dozujące do 1- i 2-składnikowych 
zalew i klejów silikonowych 

NASI PARTNERZY

www.acc-silicones.com

www.copaltec.com

 www.hala-tec.de

 www.novachem.ie

 www.robnor-resinlab.com

OBSŁUGA KLIENTA 

 � Pomoc techniczna: wsparcie techniczne, konsultacje, dostęp do 
literatury technicznej producenta. Udostępniamy darmowe próbki 
preparatów i materiałów, wykonujemy testy na zlecenie klienta. We 
współpracy z naszymi dostawcami możemy opracować produkty 
spełniające określone wymagania.

 � Dostawy: część asortymentu dostępna w sklepie internetowym: 
www.sklep.blelektronik.com.pl, wysyłka w 48 godzin, towary spoza 
sklepu standardowo 1–3 tygodni. 

 � Rabaty: oferujemy rabaty stosowne do wielkości zamówienia jak 
również dla stałych klientów.

Sklep internetowy: www.sklep.blelektronik.com.pl
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