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 Uzņēmums „OMIS & Co” tika dibināts 2005. gada oktobrī un tā galvenais darbības veids ir apdares 
materiālu uz akrila bāzes izstrāde, izgatavošana un pārdošana. Mēs veltam lielu laika un uzmanības daļu 
celtniecības materiālu un tehnoloģiju tirgus izpētei, tādēļ, balstoties uz jaunākajiem sasniegumiem, varam 
piedāvāt labākos produktu paraugus, kuri atbilst visām mūsdienu tehnoloģiju prasībām un kuri veiksmīgi 
tiek pielietoti ne tikai privātajā celtniecībā, bet arī vidējā un lielā biznesā.

Mēs piedāvājam plašu špakteļmasu klāstu iekšdarbiem un darbiem ārpus telpām, tai skaitā, lielgraudaino ar 
vieglo pildītāju (sagataves darbiem), sīkgraudaino (finiša), fasādēm, kokam un reģipsim. Tāpat mēs 
izgatavojam īpaši aktuālās un Latvijas tirgū reti sastopamās špakteles koka grīdām un dabīgā koka 
restaurācijas darbiem (imitējot dažādu koku sugas: priede, ozols, dižskābardis, osis u.c.). Izņemot nosauktos, 
„OMIS & Co” produktu sortimentā ir arī akrila gruntis, lakas, krāsas iekšdarbiem un darbiem ārpus telpām, 
krīta pastas, PVA līmes, līme linolejam, keramisko flīžu līme, kā arī līme putuplasta izstrādājumiem.

Mūsu uzņēmums ir sasniedzis augstus rezultātus un nopelnījis lielu autoritāti Latvijas tirgū. Mūsu klientu 
vidū ir gan lielas celtniecības un tirdzniecības kompānijas, gan privāti pasūtītāji ne tikai no Latvijas, bet arī 
dažādiem Baltijas valstu reģioniem.

Mūsu darbības laikā esam nokomplektējuši īstu profesionāļu komandu, kuras mērķis ir maksimāli 
apmierināt mūsu klientu vajadzības.



BALTA MATĒTA KRĀSA
SIENĀM UN GRIESTIEM

Balta, matēta akrila krāsa, kas paredzēta 
krasošanai sausās telpās. Ātri žūstoša. 
Krāsu var klāt uz betona, ķieģeļu, koka, 
ģipškartona, DSP un apmestām virsmām 
dzīvojamās un ražosanās telpās. Iespējama 
krāsas tonēšana ar jebkuru krāsvielu uz 
ūdens bāzes (A bāze).

Atšķaidītājs Krāsa Patēriņš Iepakojums

Ūdens Balta 1L līdz 8m² 1, 3, 5, 10 L

BALTA MATĒTA ŪDENSIZTURĪGA
AKRILA KRĀSA SIENAM UN GRIESTIEM

Balta, matēta akrila krāsa, kas paredzēta 
darbiem iekštelpās ar paaugstinātu mitruma 
pakāpi. Krāsotā virsma ir izturīga pret mitrumu 
un mazgāšanu. Ātri žūstoša. Krāsa paredzēta 
sienu un griestu krāsošanai iekštelpās. Var 
izmantot apmestu, betona, ķieģeļu, koka, 
ģipškartona virsmu un tapešu krāsošanai. 
Iespējama krāsas tonēšana ar jebkuru krāsvielu 
uz ūdens bāzes (A bāze).

Atšķaidītājs Krāsa Patēriņš Iepakojums

Ūdens Balta 1L līdz 8m² 1, 3, 5, 10 L

AKRILA GRĪDAS KRĀSA

Pusspidīga, ar ūdeni atšķaidāma grīdas 
krāsa. Veido gludu, pret nodilumu noturīgu 
virsmu ar labu segtspēju, izceļas ar augstu 
cietības pakāpi. Iztur daudzkārtēju mitru 
tīrīšanu ar sadzīves tīrīšanas līdzekļiem. 
Krāsa ātri žūst un nesmaržo. Pateicoties 
augstai mitruma izturībai, var tik lietota 
iekštelpās un ārpus telpām pie gaisa un 
grīdas temperatūras virs + 6 С. Nesatur 
organiskus šķīdinātājus.

Atšķaidītājs Krāsa Patēriņš Iepakojums

Ūdens Dzeltenbrūna 1L līdz 7m² 1, 3, 5, 10 L

AKRILA FASĀDES KRĀSA

Balta, matēta. Krāsai piemīt augsta 
atmosfēras izturība un mitruma 
necaurlaidība. Izturīga pret ultravioleto 
starojumu  ātri žūstoša. Krāsa paredzēta 
betona, ķieģeļu, apmestu virsmu un koka 
virsmu krāsošanai. Iespējama krāsas 
tonēšana ar jebkuru krāsvielu uz ūdens bāzes 
(A bāze).

Atšķaidītājs Krāsa Patēriņš Iepakojums

Ūdens Balta 1L līdz 8m² 1, 3, 5, 10 L

Krāsas



NOSTIPRINOŠĀ AKRILA
GRUNTS "ANTIKRĪTS”

Gatava lietošanai. Bezkrāsaina akrila grunts, 
nesatur organiskus šķīdinātājus. Paredzēta 
balsinātu virsmu apstrādāšanai. Stingri sasaista 
irdenu krīta virsmu. Pēc apstrādāšanas ar grunti, 
virsmu var krāsot nenoņemot krīta kārtu. Lieto, lai 
sagatavotu un nostiprinātu virsmas ar krīta kārtu 
darbiem iekštelpās un ārtelpās,krīta kārtas biezums 
ne lielāks kā 4 mm. Pielieto gruntēšanai pirms 
betona, apmestām, ķieģeļu, ģipškartona, koka un 
citu poraino celtniecības virsmu krāsošanas 
iekšdarbiem  un ārdarbiem.

Gruntis 

Krāsa Patēriņš Iepakojums

Bezkrāsaina 100-200
gr/m²

1, 3, 5,
10, 25 L

Izžūšanas laiks

2 st. (20 ºC)

AKRILA GRUNTS
ANTIBAKTERIĀLAIS

Apvieno sevī antiseptika un grunts īpašības. 
Piemīt spēcīgs antibakteriāls efekts. Savieno 
irdenas virsmas ar stingru pamatni 
vienlaikus nodrošinot antibakteriālu 
iedarbību. Ir neaizvietojama virsmas 
sagatavošanas procesā ekspluatācijai 
paaugstināta mitruma apstākļos vai 
profilakses nolūkos. Pielieto iekšdarbos un 
darbos ārpus telpām, betona, apmetuma, 
ķieģeļa, koksnes un ģipškartona apstrādei.

Krāsa Patēriņš Iepakojums

Bezkrāsaina 100-200
gr/m²

1, 3, 5,
10, 25 L

Izžūšanas laiks

2 st. (20 ºC)

PRAIMERS GRUNTS FINNDISP TPB-5

Paredzēta betona grīdu un sienu pirmapstrādei 
dzīvojamās un ražošanas telpās. Darbiem iekštelpās un 
ārpus telpām. Ar šo dispersiju var pārklāt grīdu un sienu 
virsmas ūdens šķīduma veidā (no1:10) vai ievadīt betona 
vai šķīdumu maisījumu sastāvā (5-10 % no cementa 
svara). Ievadot Finndisp TPB-5 betonā vai šķīdumos, 
uzlabojas to plastiskums un adhēzija ar dažādām 
virsmām. Finndisp TPB-5 kavē virsmu plaisāšanu, rada 
pret putekļu efektu. Sienu virsmu remonta laikā 
celtniecības šķīdumi ar Finndisp TPB-5 ir ļoti plastiski, 
labi aizpilda spraugas un plaisas, nostiprina brūkošās 
sienu virsmas. Ūdens šķīdumu Finndisp TPB-5 uzklāšana 
uz betona grīdu virsmām, ķīmiskās reakcijas rezultātā ar 
cementa putekļiem (t.i. atputekļo grīdas) nostiprina šīs 
virsmas, pastiprina to izturību pret nolietojumu un 
sārmu. Uz virsmām, kas apstrādātas ar Finndisp TPB-5, 
var klāt visu veidu apdares materiālus.

(Koncentrāts 1:10 un gatava lietošanai)

Krāsa Patēriņš Iepakojums

Bezkrāsaina 100-200
gr/m²

1, 3, 5,
10, 25 L

Izžūšanas laiks

2 st. (20 ºC)

KONTAKT-GRUNTS
"OMI-GRUNTS" ("BETONKONTAKTS")

Speciālā adhēzijas kvarca grunts. Gatava 
lietošanai. Pielieto kā gruntēšanas līdzekli, vāji 
uzsūcošo virsmu gruntēšanai pirms : jaunu 
keramisko flīžu uzklāšanas uz vecajām flīzēm; 
izlīdzinošā vai dekoratīvā apmetuma uzklāšanas 
(ģipša, ģipša-kaļķa, kaļķa-cementa pamata); ģipša 
plākšņu līmēšanas. Lieto arī kā adhēzijas grunti 
alkīda un eļļas krāsu virsmām, kuras nepadodas 
pilnīgai noņemšanai. Paredzēts iekšdarbiem un 
darbiem ārpus telpām. Īpašu piepildītāju 
kompozīcija padara virsmu nelīdzenu līdz ar to uz 
tās labi pielīp apmetuma maisījums. Nesatur 
atšķaidītājus. Pārklājums ir tvaikcaurlaidīgs, virsma 
”elpo”. 

SpīdumsKrāsa Patēriņš Iepakojums

MatētsRozā 1L līdz 5m² 1.2, 5, 7,
15, 30 kg

Izžūšanas laiks

2-3 st.
(18 ºC)

Atšķaidītājs

Ūdens



Gruntis 

DEKOR-GRUNTS
ZEM DEKORATĪVĀ APMETUMA

Gruntskrāsa zem dekoratīvā apmetuma ar kvarca 
graudu (vidējais graudu izmērs – 0,4 mm);  Gatava 
lietošanai, paredzēta iekšdarbiem un darbiem 
ārpus telpām. Grunts paredzēta virsmu 
sagatavošanai pirms dekoratīvā un struktūras 
apmetuma uzklāšanas iekšdarbiem un darbiem 
ārpus telpām, uz jaunām vai iepriekš krāsotām 
betona, akmens, ģipškartona, DSP, DVP, cementa, 
ķieģeļa vai māla virsmām.  Pēc uzklāšanas veido 
baltu, necaurspīdīgu, grubuļainu grunts 
pārklājumu, kas nodrošina drošu apmetuma saķeri 
ar pamatu. Nesatur šķīdinātājus. Viegli klājas.

HIDROFOBS KONCENTRĀTS

Celtniecības materiāls, sienu un griestu virsmu 
aizsardzībai no paaugstinātā mitruma iedarbības. Grunti 
paredzēts izmantot iekšdarbos un darbos ārpus telpām. 
Grunts manāmi samazina virsmas porainību un aizsargā 
pret mitrumu, uzlabo apdares materiālu saķeri ar 
virsmu, paildzina uzklāto krāsu „mūžu” un palielina sienu 
izturību pret nodilumu, aizsargā no mitruma iekļūšanas 
virsmā. 

(Koncentrāts 1:10 un gatavs lietošanai)

Krāsa Patēriņš Iepakojums

Bezkrāsaina 100-200
gr/m²

1, 3, 5,
10, 25 L

Izžūšanas laiks

2 st. (20 ºC)

DZIĻĀ GRUNTS DARBIEM
IEKŠTELPĀS UN ĀRPUS TELPĀM

Grunts paredzēta darbiem iekštelpās un ārpus 
telpām ar nelīdzenām, neizturīgām  un stipri 
iesūcošām virsmām. Tiek lietota pirms visu veidu 
krāsu uzklāšanas., kā arī pirms špakteles, līmes, 
dažādu dekoratīvo materiālu u.c. uzklāšanas. 
Maksimālu saķeri ar virsmu nodrošina ultrasīku 
daļiņu, kas spēj iekļūt visšaurākās spraugās, 
klātbūtne grunts sastāvā. Grunts pielietošana ļauj 
sasniegt augstu gala virsma izturību un ilgmūžību. 
Pielieto gruntēšanai pirms betona, apmestām, 
ķieģeļu, ģipškartona, koka un citu poraino 
celtniecības virsmu krāsošanas iekšdarbiem  un 
ārdarbiem. Bez smaržas, viegli klājas, ātri žūst, 
veidojot „elpojošu” virsmu. Tai piemīt lieliska 
adhēzija ar betona, špakteļa, koka, ķieģeļu, cementa 
apmetuma un citām virsmām.

Krāsa Patēriņš Iepakojums

Bezkrāsaina 100-200
gr/m²

1, 3, 5,
10, 25 L

Izžūšanas laiks

2 st. (20 ºC)

SpīdumsKrāsa Patēriņš Iepakojums

MatētsBalta 0,25 gr/m² 1.2, 4.5, 6, 
15, 30 kg

Izžūšanas laiks

2-3 st.
(18 ºC)

Atšķaidītājs

Ūdens

(Koncentrāts 1:2un gatava lietošanai)

Atšķaidītājs

Ūdens



ANTISEPTISKAIS PREPARĀTS
KOKNESEI "PERRLITS”

Antiseptiķa pamatā ir daudzmolekulārie,netoksiskie 
savienojumi, kas nesatur metālus. Gatavs lietošanai. 
Paredzēts iekšējo un ārējo koksnes konstrukciju 
apstradāšanai , lai novērstu koksnes pūšanu, 
zilēšanu,pelēšanu un sēnīšu veidošanos.

Antiseptiķi
koksnei

VIENKOMPONENTU
AKRILA LAKA

Vienkomponentu, ar ūdeni atšķaidāma akrila laka. 
Viegli pielietojama, nav asas smaržas. Gatava 
lietošanai, nesatur toksiskas vielas, caurspīdīga ar 
glancētu spīdumu, saglabā koksnes struktūras 
rakstu, palielina dekoratīvā seguma kalpošanas 
laiku, atvieglo tā kopšanu. Dziļi iekļūst koksnē, 
veidojot aizsargslāni un dekoratīvo efektu kā uz 
koka virsmas, tā arī koksnes slānī. Paredzēta 
jebkādu koka virsmu, kuras tiek ekspluatētas 
iekštelpās un ārpus telpām (parkets, koka grīdas, 
koka apšuvums u.c.), apstrādei ar aizsargājoši-
dekoratīvu klājumu.

ANTIPIRĒNS

Koksnes biopretuguns aizsargsastāvs. Gatavs lietošanai. 
Antipirēns paredzēts zāģmateriālu un to konstrukciju 
pretuguns aizsargapstrādei slēgtās telpās pie 
temperatūras ne zamākas par 0°С un relatīvā gaisa 
mitruma 70%. Kā arī “Antipirēnam” piemīt antiseptiska 
iedarbība. 

ANTISEPTIĶIS AFPL
KONCENTRĀTS (1:9)

Antiseptiķis koksnes konstrukciju apstradāšanai 
(laga, spāres, iekšējie apšvumi). Antiseptiķa 
pamatā ir daudzmolekulārie, netoksiskie 
savienojumi, kas nesatur metālus. Paredzēts lai 
novērstu koksnes pūšanu, zilēšanu un sēnīšu 
veidošanos.

Patēriņš Iepakojums

0,1-0,4 kg/m² 1, 3, 5,
10 L

Izžūšanas laiks

4-6 st.
(20 ºC)

Atšķaidītājs Krāsa Patēriņš Iepakojums

1:9 (Ūdens) brūna, zaļa,
tumši sarkana,

bezkrāsaina

200-300 ml/m² 1, 5,
10, 25 L

Krāsa Patēriņš Iepakojums

brūna,
zaļgana

200-300 ml/m² 1, 5,
10, 25 L

Krāsa Patēriņš Iepakojums

brūna 300-350 ml/m² 1, 5,
10, 25 L



KRĪTA PASTA

Krīta pasta paredzēta balsināšanas darbu veikšanai 
iekštelpās. Krīta pastai piemīt plāns berzums, viegli 
atšķaidās ar ūdeni un neprasa papildus izkāšanu, 
pateicoties krīta 100% tīrībai un baltumam. Pirms 
darbu veikšanas, no vecām virsmām jānoņem veco 
segumu un attīrītā virsma jānogruntē 
(rekomendējam grunti „Antikrīts”).

Balsināšanas sastāva iegūšanai, krīta pastu rūpīgi 
jāsamaisa un jāatšķaida ar ūdeni (1:1). 

BIOPROTEKT LĪDZEKLIS SĒNĪTES
UN PELĒJUMA LIKVIDĒŠANAI

Antibakteriāls bez hlora līdzeklis, kas paredzēts 
sēnītes, pelējuma, dažādu baktēriju, ūdenszāļu un 
sūnu likvidēšanai no keramiskajām flīzēm, akmens, 
betona, ķieģeļa un koka. Līdzeklis nodrošina 
ilgstošu dezinficējošu efektu un var tikt pielietots 
gan iekštelpās, gan ārpus tām. Bioprotekt līdzeklis 
tiek pielietots sienu un griestu apstrādei vannas 
istabās, virtuvēs, sanitārajās telpās, kā arī ēku 
fasāžu un arhitektūras pieminekļu dezinficēšanai 
restaurācijas darbu laikā. Pateicoties tam, ka 
līdzeklis nesatur hloru, koka izstrādājumi pēc to 
apstrādes neiegūst irdenu struktūru un nemaina 
krāsu. Tiek rekomendēts pievienot Bioprotekt 
līdzekli cementa maisījumos to sagatavošanas 
stadijā un krāsās uz ūdens bāzes.

LĪDZEKLIS CEMENTA PĀRPALIKUMU
UN CELTNIECĪBAS ŠĶĪDUMU NOŅEMŠANAI

Tīrīšanas līdzeklis paredzēts minerālu un kaļķa 
pārpalikumu, celtniecības šķīdumu, betona šļakatu, 
netīrumu, ūdens traipu u.t.t. noņemšanai no 
keramiskām un akmens flīzēm, ķieģeļa, santehnikas un 
citām virsmām iekštelpās un ārpus tām. Ātri iedarbojas, 
nav alerģisks; uguns drošs un ķīmiski stabils. 

AKRILA HIDROIZOLĀCIJA 

Elastīga, gaistošus šķīdinātājus nesaturoša mastika 
sienu un grīdu virsmu hermetizācijai iekštelpās 
pirms keramisko flīžu ieklāšanas. Rekomendēts 
pielietot siltu bezšuvju grīdu hermetizācijai dušas 
telpās, vannas istabās, tualetēs un veļas 
mazgātavās. Tiek uzklāta uz sekojošiem pamatiem: 
bezšuvju betona un lietā asfalta grīdas, cementa 
un ķaļķa-cementa apmetuma, betona, 
ģipškartona, ģipššķiedru, šķiedrcementa plāksnes. 

SpīdumsKrāsa Patēriņš Iepakojums

MatētsRozā 1L līdz 2 m² 1, 3, 5, 
10, 20 L

Izžūšanas laiks

3-4 st.
(25 ºC)

Atšķaidītājs Patēriņš Iepakojums

Ūdens 100-120 gr/m² 1, 3, 5, 
10 L

Izžūšanas laiks

1,5-3 st.
(18 ºC)

IepakojumsUzmanību!

Gumijas cimdi 1, 3, 5,
10, 25 L

Patēriņš

100-200 gr/m²

IepakojumsUzmanību!

Gumijas cimdi 1, 3, 5,
10, 25 L

Patēriņš

1L līdz 10 m²

Citi
līdzekļi



150 - 200 mikroni20 - 30 mikroni

ŠPAKTELE KOKAM

Ar ūdeni atšķaidāma špakteļmasa uz vinilacetāta-
akrilāta kopolimēra bāzes, koka virsmu 
izlīdzināšanai. Īpaši plastiska masa. Apstrādājamie 
objekti: Logi, durvis un jebkuras koka virsmas 
dzīvojamās un ražošanas telpās.  Kārtas biezums 
nedrīkst pārsniegt 2 mm vienā slānī.

LIELGRAUDAINĀ ŠPAKTELE
Ar ūdeni atšķaidāma špakteļmasa uz vinilacetāta-
akrilāta kopolimēra bāzes. Tai piemīt lieliskas 
piepildīšanas īpašības. Lieto līdz 8 mm nelīdzenu 
ķieģeļa, betona, ģipškartona un koka (sausa) 
virsmu iepriekšējai apstrādei. Apstrādājamie 
objekti: sienas un griesti dzīvojamās un ražošanas 
telpās.

Vienas kārtas biezums nedrīkst
pārsniegt 8 mm.

ŠPAKTELE KOKAM
IMITĀCIJA

Ar ūdeni atšķaidāma špakteļmasa uz 
vinilacetāta-akrilāta kopolimēra bāzes, koka 
virsmu izlīdzināšanai. Īpaši plastiska masa. 
Apstrādājamie objekti: Logi, durvis un jebkuras 
koka virsmas dzīvojamās un ražošanas telpās.  
Kārtas biezums nedrīkst pārsniegt 2 mm vienā 
slānī.

KRĀSAS: Osis, priede, ozols, mahagonijs, bērzs, 
dižkabārdis. Vienas kārtas biezums nedrīkst
pārsniegt 2 mm.

SĪKGRAUDAINA
FINIŠA ŠPAKTELE

Ūdenī šķīstoša, balta  (uz  vinil  acetāta  bāzes) 
špakteļmasa. Lieto darbiem iekštelpās, lai iegūtu 
ideāli gludu un līdzenu virsmu pirms krāsošanas, 
tapešu līmēšanas utt. uz ķieģeļu, betona, koka vai 
gāzbetona virsmām. Viena slāņa maksimālais 
biezums nedrīkst pārsniegt 2 mm.

Krāsa Patēriņš Iepakojums

Balta 1mm = 0,5kg/m² 0.4, 1.5, 4.5,
7.5, 15 kg

Izžūšanas laiks

2 st.
(20 ºC)

20 - 30 mikroni

Krāsa Patēriņš Iepakojums

Balta 1mm = 0,5kg/m² 0.4, 1.5, 4.5,
7.5, 15 kg

Izžūšanas laiks

2 st.
(20 ºC)

20 - 30 mikroni

Krāsa Patēriņš Iepakojums

6 veidi 1mm = 0,5kg/m² 0.4, 1.5, 4.5,
7.5, 15 kg

Izžūšanas laiks

2 st.
(20 ºC)

Krāsa Patēriņš Iepakojums

Balta 1mm = 0,3kg/m² 0.3, 1, 3,
5, 10 L

Izžūšanas laiks

2 st.
(20 ºC)

Akrila
špakteles



ŠPAKTELE KOKA GRĪDĀM

Ūdenī šķīstoša špakteļmasa uz kopolimēra 
vinilacetāta  akrilāta bāzes. Pateicoties zemai 
viskozitātei un augstai tecētspējai, piemīt  lieliskas 
spējas aizpildīt spraugas un tukšumu starp un zem 
apstrādājamām koka virsmām. Cietēšana notiek 
pakāpeniski: no apakšas uz augšu 12-14 stundu laikā, 
pateicoties tam, pēc pilnas izžūšanas saglabājas 
augsta elastība un izturība pret plaisāšanu biezā slānī 
līdz 20 мм

ŠPAKTELE REĢIPSIM

Ar ūdeni atšķaidāma špakteļmasa uz vinilacetāta- 
akrilāta kopolimēra bāzes.  Lieto ģipškartona 
plākšņu nelīdzenumu izlīdzināšanai; īpaši 
ieteicama starp ģipškartona plākšņu šuvju 
aizdarei iekštelpās. 

Vienas kārtas biezums nedrīkst pārsniegt  8 мм.

UNIVERSĀLĀ ŠPAKTELE

Ūdens dispersijas polivinilacetāta špakteļmasa. 
Lieto sienu, griestu, logu un durvju ideāli līdzenu 
un gludu virsmu iegūšanai, kā arī apmestu, 
betona, gāzbetona, ķieģeļa un koka virsmu 
izlīdzināšanai un sagatavošanai pirms krāsošanas 
un apstrādes. Sk. lietošanas instrukciju. 
Apstrādājamie objekti: Sienas, griesti, logi, durvis 
iekštelpās.

Vienas kārtas biezums nedrīkst pārsniegt  2 мм.

Krāsa Patēriņš Iepakojums

Balta 1mm = 0,5kg/m² 0.4, 1.5, 4.5,
7.5, 15 kg

Izžūšanas laiks

2 st.
(20 ºC)

20 - 30 mikroni

Krāsa Patēriņš Iepakojums

Sarkanbrūna
20,5 kg/m 0.4, 1.5, 4.5,

7.5, 15 kg

Izžūšanas laiks

2 st.
(20 ºC)

50 - 70 mikroni

Krāsa Patēriņš Iepakojums

Balta 1mm = 0,5kg/m² 0.4, 1.5, 4.5,
7.5, 15 kg

Izžūšanas laiks

2 st.
(20 ºC)

150 - 200 mikroni

Akrila
špakteles

FASĀDES ŠPAKTELE
Ar ūdeni atšķaidāma špakteļmasa uz vinilacetāta-
akrilāta bāzes fasāžu virsmu izlīdzināšanai. Lieto 
ēku fasāžu virsmu izlīdzināšanai, kā arī betona, 
gāzbetona, ķieģeļa un koka (koka mitrums ne 
vairāk par 10%) sienu un griestu sagatavošanai 
pirms krāsošanas un apstrādes telpās ar 
paaugstinātu mitrumu. 

Vienas kārtas biezums nedrīkst pārsniegt 15mm.

Krāsa Patēriņš Iepakojums

Balta 1mm = 0,5kg/m² 0.3, 1, 3,
5, 10 L

Izžūšanas laiks

2 st.
(20 ºC)

70 - 100 mikroni



LĪME PVA D3

Līmei piemīt augsta izturība pret ūdeni 
(ūdensizturības līmenis atbilst D3 standartam).Veido 
caurspīdīgu elastīgu plēvi. Izceļas ar augstu mitruma 
izturību un salīmēšanas pakāpi. Paredzēta 
iekšdarbiem un darbiem ārpus telpām.  Lieto virtuves, 
dārza un vannas istabas mēbeļu, kā arī durvju, logu, 
margu, siju, finiera, kokskaidu plākšņu, finierskaidu 
salīmēšanai. 

Līme

PUTUPLASTA IZSTRĀDĀJUMIEM
Mitrumizturīga, gatava lietošanai dispersijas līme 
uz vinil-akrila saistītāja bāzes un citām piedevām, 
nesatur šķīdinātājus. Līmei praktiski nav smaržas 
un tai piemīt augstas līmējošas īpatnības. 
Paredzēta putuplasta izstrādājumu pielīmēšanai 
pie dažādām virsmām (betona, koka, ģipškartona, 
finiera u.c.) iekštelpās.

UNIVERSĀLĀ LĪME GRĪDAI
Ar ūdeni atšķaidāma līme uz akrila dispersijas 
pamata. Paredzēta grīdas segumu pielīmēšanai 
sausās un mitrās telpās. Lieto linoleja, vinila un 
korķa materiālu pielīmēšanai uz negruntētām un 
iepriekš apstrādātām grīdām. Izmanto arī 
segumu uz vinila pamata pielīmēšanai pie 
sienām. 

LĪME PVA D1

Universāla būvmateriālu līme iekšdarbiem. Līme 
tiek pielietota papīra, kartona, auduma, kā arī 
stiklašķiedru un vinila izstrādājumu salīmēšanai. 
Var tikt pielietota kā modifikators, sauso 
celtniecības materiālu, apmetuma, špakteles 
maisījumu vai grunšu tehnoloģisko un adhēzijas 
īpašību uzlabošanai. PVA līme viegli klājas un ātri 
žūst.Veido caurspīdīgu elastīgu plēvi. 

Krāsa Patēriņš Iepakojums

Balta 200-500
gr/m²

0.4, 1.3, 4.5,
7.5, 15 kg

Krāsa Patēriņš Iepakojums

Balta 100-150
gr/м²

0.15, 0.5, 1,
3, 5, 10 L(pēc izžūšanas -

caurspīdīga)

Krāsa Patēriņš Iepakojums

Balta 100-150
gr/m²

0.15, 0.5, 1,
3, 5, 10 L(pēc izžūšanas -

caurspīdīga)

Krāsa Patēriņš Iepakojums

Balta 1L/4-5m² 1, 3, 5, 10 L



Līme

FLĪŽU LĪME

Gatava lietošanai dispersijas līme  sienu flīzēšanai 
iekštelpās. Paredzēta visa veida flīžu pielīmēšanai. 
Nav paredzēta flīžu līmēšanai uz virsmām, kuras ir 
ilgstošā un pastāvīgā saskarē ar ūdeni, piemēram, 
baseinos. Mitrumizturīga. Flīzes var tikt līmētas uz 
betona virsmas, skaidu plāksnēm, ģipškartona 
plāksnēm, finiera plāksnēm u.c. veida virsmām. 

Krāsa Patēriņš Iepakojums

Balta 300-700 gr/m² 0.3, 1, 3,
5, 10 L



Rekvizīti

SIA "OMIS& Co" vienmēr pilda savas saistības, un mēs apzināmies,
ka, veicot tikai godīgu darbību, mēs varam iemantot Jūsu uzticību
un autoritāti. Mūsu mērķis – kļūt par līderi vispārīgo būvdarbu materiālu
pārdošanā visā Latvijas teritorijā un nākotnē – visā Eiropā. Un mēs saprotam,
ka šī mērķa realizācija nav iespējama bez sadarbības ar Jums.
Ceram uz Jūsu atbalstu!

SIA "OMIS & CO"
Reģ. Nr. 40003777339
Lēpju iela 15/1-1 Rīga, Latvija, LV-1016
A/S SWEDBANK
HABALV22
LV44HABA0551011457641

Kontakti
Ražošana: Šampetera iela 36, Rīga, Latvija, LV-1046
Tālrunis / fakss (+371) 67140140
Mob. (+371) 26341454, 25931016
info@omis.lv
www.omis.lv


