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O FIRMIE

Firma AG TermoPasty to istniejący od 15 lat na rynku polski produ-
cent mieszanin chemicznych do stosowania w różnych sektorach- 
przemysłu elektronicznego. Jesteśmy nowoczesną, dynamicznie 
rozwijającą się firmą. Od początku istnienia z powodzeniem łączymy 
doświadczenie z nieustannym rozwojem oraz udoskonalaniem pro-
cesów produkcji. Naszym odbiorcom zapewniamy  kompleksową 
ofertę i profesjonalną obsługę sprzedaży. Mając własne laborato-
rium badawcze, jesteśmy w stanie tworzyć nowe receptury oraz 
modyfikować produkty pod indywidualne wymagania i potrzeby 
klienta. Dzięki temu z każdym dniem umacniamy swoją pozycję na 
rynku i cieszymy się coraz większym zaufaniem wśród odbiorców. 
Staramy się wyróżniać elastycznością i bliską współpracą z naszymi 
klientami. Naszą przewagą jest też lokalny magazyn produktów 
katalogowych, z którego możemy zapewnić dostawę potrzebnych 
środków na następny dzień roboczy.

OFERTA

Proponujemy szeroką ofertę wyrobów spełniających oczekiwania 
najbardziej wymagających klientów. W zależności od ich potrzeb 
i skali zastosowania dostępne są preparaty o różnej strukturze, 
właściwościach i sposobie aplikowania, a także o różnych wielko-
ściach opakowań (także w beczkach dla dużych producentów). 
Nasze produkty to:
 �materiały elektroprzewodzące,
 � żywice oraz silikony do hermetyzacji,
 � produkty do płytek drukowanych takie jak topniki o różnym składzie 
i aktywności oraz lakiery do zabezpieczania płytek drukowanych,
 � środki i zestawy czyszczące do komputerów, laptopów oraz 
peryferii komputerowych,
 �materiały termoprzewodzące: pasty, kleje oraz podkładki termo-
przewodzące, którymi łączy się grzejące się elementy z obudową 
lub radiatorem, zapewniając tym samym równomierne odprowa-
dzanie ciepła. Ich plastyczna natura pozwala przykryć bardzo 
nierówne powierzchnie,
 �materiały czyszczące, w tym numer 1 na rynku – Kontakt IPA Plus 
oferowane zarówno w formie aerozoli, jak i w płynie,
 � smary i oleje oraz środki testujące.

POMOC TECHNICZNA I OBSŁUGA

Zapewniamy wsparcie techniczne i w razie konieczności indywidu-
alnie dobieramy opakowanie, aby umożliwić jak najlepszy sposób 
aplikowania. Mamy nowowczesny park maszynowy, który stale 
rozwijamy, ploter i prasę pozwalającą na tworzenie różnych wykro-
jów z materiałów termoprzewodzących spełniających wymagania 
narzucane przez klienta.

Jesteśmy w stanie zagwarantować pełną kontrolę podczas cyklu 
produkcyjnego – od momentu pojawienia się pomysłu do sprzedaży 
finalnego produktu.

www.termopasty.elektronikab2b.pl
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