
Produkti ražoti Vācijā! 
Importētājs: SIA “Abschliff Latvija” 

Rīga, A Čaka iela 107 K2 
Tālrunis: +371 67843844, 67843845 

Mob.: +371 26177888; Fakss: +371 67272792 
E-pasts: info@abschliff.lv 

www.abschliff.lv 
https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/ 

 
Veikala darba laiks: darba dienās – 9ºº-18ºº, sestdienās - 10ºº-14ºº, svētdienās – brīvs 

 

Līmes koka segumiem, parketam un dēļiem 
 
 
GEPA-BOND K-555 – spirta bāzes līme 
Cieti elastīga, ātri žūstoša, 1-komponentu, mākslīgo sveķu un šķīdinātāju bāzes līme, atbilst DIN 281 un DIN EN 14293. Līmes 
īpašības: piemērota apsildāmai grīdai, liela noturība pret nobīdi. Līme ir paredzēta dēlīšu parketa, grīdas dēļu, mozaīkas parketa, 
gatavā parketa, industriālā parketa, plāksnīšu parketa un citu koka segumu ieklāšanai iekštelpās uz absorbējošām virsmām: betona, 
izlīdzinošās masas, skaidu plāksnes, OSB un neapstrādāta ģipša plāksnēm. Gruntēšana ar Berger Primer D. Patēriņš: apmēram, no 
1050 g līdz 1300 g uz 1 m². Līmes apžūšanas laiks: apmēram, 10 minūtes. Virsmas noslogošana un slīpēšana: apmēram, pēc 2-3 
dienām. Līme klājama uz melno grīdu ar robaino špakteļlāpstiņu B3, B4, B11, B14. 
Iepakojums: 20 kg – EUR 84,70 
 
 
GEPA-BOND 446 – poliuretāna līme 
Augstas kvalitātes, cieti elastīga, 2-komponentu poliuretāna bāzes līme. Nesatur ūdeni un šķīdinātājus. Ļoti zema emisija, saskanā 
ar EC1/R. Nobīdes stiprība atbilst DIN 281, EN 14293, ISO 17178. Piemērota apsildāmajām grīdām. Līme ir paredzēta dēlīšu 
parketa, grīdas dēļu, industriālā parketa, mozaīkas parketa u.c. koka segumu ieklāšanai iekštelpās uz absorbējošām un 
neabsorbējošām virsmām: betona, izlīdzinošās masas, skaidu plāksnes, OSB, flīzēm, stikla u.c. Abus komponentus kārtīgi samaisīt, 
izmantojot mikseri vai urbjmašīnu ar maisīšanas uzgali līdz ir izveidojusies viendabīga līmes masa. Jāmaisa vismaz 2 minūtes.  
Gruntēšana ar Berger Primer P. Patēriņš: apm. 1000-1300 g/m². Izstrādes laiks: 50 - 60 min. Noslogojama: apm. pēc 4 stundām. 
Sacietē: apm. pēc 72 stundām. Ideāla temperatūra līmēšanai: no +16º līdz +22º. Līme klājama uz melno grīdu ar robaino 
špakteļlāpstiņu B3, B4, B11, B14. 
Iepakojums: 10 kg – EUR 39,93 
 
 
GEPA-BOND S-509 – ekoloģiska, silāna bāzes līme 
Ekoloģiska, 1-komponenta, stipri elastīga līme ar ļoti zemu emisiju. Izolē skaņu līdz 14 db, saskaņā ar DIN 52210. Elastība atbilstoši 
DIN EN 14293. Paredzēta parketa, dēļu grīdas un koka segumu līmēšanai uz absorbējošām virsmām iekštelpās (betons, koks, 
skaidu plate u.c.), kā arī uz apsildāmajām grīdām. Patēriņš: apm. 800-1200 g/m². Ieklāšanas laiks: apm. 50-60 min. Sacietēšanas 
laiks: apm. 48 stundas. Līme klājama uz melno grīdu ar robaino špakteļlāpstiņu B3, B4, B11, B14. 
Iepakojums: 16 kg – EUR 87,12 
 
 
Mapei Ultrabond Super Grip – montāžas līme 
Universāla, ūdens noturīga montāžas līme grīdlīstes, stingra PVC profilu, gumijas, kaučuka, koka un paklāju līmēšanai, kā arī keramikas flīžu, 
ģipškartona, skaidu plates, koka un plastikāta logu rāmju un durvju aiļu, mākslīgā un naturālā akmens palodžu uzstādīšanai. Vienai no līmējamām 
virsmām ir jābūt absorbējošai. Līmi uzklāj izmantojot līmes pistoli un abus elementus stingri saspiež kopā. Lielām virsmām uzlikt smagumu uz 24 
stundām. Vēlamā apstrādes temperatūra no +10ºC līdz +35ºC. Patēriņš: apm. 12 tek.m/iepakojums. Sacietēšana: apm. 24 h.  
Iepakojums: 310 ml – EUR 7,20 

 
 
MUREXIN Holzleim wasserfest WF-D3 – šķīdinātājus nesaturoša, ūdens noturīga PVA-līme kokam 
Paredzēta izmantošanai iekštelpās un ārā virsmu un šuvju līmēšanai ar auksto un karsto presēšanas metodi. Piemērota arī apsildāmām grīdām. Virsmai 
jābūt sausai, cietai, slodzes izturīgai, nedeformējamai, bez putekļiem, netīrumiem, eļļas, taukiem un citām sadalošām vielām. Paredzēta visu  koku veidu 
un tā izstrādājumu līmēšanai kā, piemēram: DSP, kokšķiedras plates, plastmasas loksnes, finieris, kartons, papīrs, gatavais parkets un dēļi. Paredzēta 
līmēšanai arī paaugstināta mitruma telpās kā, piemēram, vannas istaba u.c. Nav piemērota metālam. Izstrādes laiks: 10-15 min. Sacietēšanas laiks: 
apmēram 72h. Patēriņš: atkarībā no pielietošanas veida. Ieteicamie instrumenti līmēšanai: otiņa, špakteļlāpstiņa, līmes rullītis, līmes uzklāšanas mašīna, 
spiediena pistole. Nelīmēt, ja telpas temperatūra ir zemāka par +15º C. Sargāt no sala.  
Iepakojums: 750 ml – EUR 13,31 
 
 
 
 
 
 
 
Papildus lūdzam iepazīties ar produkta tehnisko instrukciju. Cenas uzrādītas ar PVN 21% un var mainīties. 
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Veikala darba laiks: darba dienās – 9ºº-18ºº, sestdienās - 10ºº-14ºº, svētdienās – brīvs 
 

Korķa izstrādājumi, skaņas izolācijas materiāli un gruntis koka segumiem, parketam un dēļiem 
 

 
Gumijas korķis skaņas izolācijai, problemātisku melno grīdu izolēšanai un apsildāmo grīdu uzlabošanai 
Ekoloģisks skaņās izolācijas materiāls. Piešķirta ekoloģijas atzīme „Zilais Enģelis”. Salīdzinot ar līdzīgiem materiāliem, 
mūsu skaņas izolācijas materiāls nesatur kaitīgās vielas (Emicods EC1 Plus). Atbilst DIN EN ISO 140-8, DIN EN 13501-
1: klasse Efl, DIN 4102-1 B2. DIBT reģistrācijas Nr. Z-158.10-17. Gumijas korķis tiek klāts zem parketa un dēļu 
klājumiem, kā arī citiem grīdas segumiem (paklājs, lamināts, PVC u.c.). Tas ir korķa granulu, gumijas un poliuretāna 
maisījums. Gumijas korķim ir lieliskas elastības, cietības, skaņas izolācijas un temperatūras caurlaidības īpašības. Tiek 
izmantots apsildāmajām grīdām pirms koka klājuma, labs pamats peldošajās konstrukcijās un problemātisku melno grīdu 
uzlabošanai. Gumijas korķis nelokās, neinficējās ar sēnīti un pelējumu, saglabā savu vizuālo izskatu un tehniskās īpašības 
daudzu gadu garumā. Gumijas korķis ir lielisks skaņas izolācijas materiāls, kurš nodrošina labu melnās grīdas ventilāciju. 
Skaņās izolācija: 20 dB zen PVC un lamināta, 25 dB zem paklāja, 18 dB zem masīvkoka parketa un dēļiem, 19 dB zem 
daudzslāņos līmēta parketa un dēļiem, 18 dB zem 16mm bieza dēlīšu parketa, 17 db zem 10mm bieza šķautnes parketa, 14 
db zem 14mm, 3 slāņos līmēta gatavā parketa. 
Biezums: 2 mm – 7,87 EUR/m²; 3 mm – 11,37 EUR/m²; 5 mm – 17,55 EUR/m²  
 
Korķa loksnīte salaiduma vietām un kompensācijas šuvēm 
Korķa loksnīte ir paredzēta funkcionālai un dekoratīvai pāreju aizdarei starp parketa un dēļu grīdu un citiem segumiem, 
tādiem kā flīzes, marmors, granīts, akmens u.c. Pielieto dažādu koku salaidumu vietās, kā arī kompensāciju šuvju 
aizpildīšanai pa telpas perimetru. Korķa loksnīte tiek ielīmēta šuvē pirms koka grīdas slīpēšanas. 
Izmēri: 8x10x900 mm un 16x5x900 mm – EUR 1,31; 15x10x900 mm – EUR 1,74; 22x10x900 mm – EUR 2,09 
 
BOSTIK 3070 – Šķidrais korķis 
Šķidrais korķis ir pildviela no korķa drupatām un elastīgas līmes, paredzēta kompensācijas šuvju aizpildīšanai koka un parketa 
grīdām, piemēram, starp koku un flīzēm, starp koku un sienu u.c., kā arī skaņas un siltuma izolācijai, piemēram, spraugu 
aizpildīšanai starp loga rāmi un sienu, durvju aili un sienu. Šķidrais korķis ir stingrs, elastīgs, viskozs un stabils. Lielais gaisa 
burbulīšu daudzums korķa drupatās rada izolējošu efektu, samazinot siltuma un aukstuma cirkulāciju un nodrošinot ļoti labu 
skaņas izolāciju. Šķidrais korķis nodrošina 27 db skaņas izolāciju (salīdzinājumam, tukšas šuves skaņas izolācija sastāda 19 
db). Skaņas izolācija atbilst DIN 52210, IPB-GS 133/90. Siltuma izolācija atbilst DIN 52612, P1-117/1990. Patēriņš: 
apmēram, 500 ml uz 10 tek.m. pie šuves izmēra 10x10 mm. Sacietēšana: apmēram, 6-12 stundas. 
Iepakojums: 0,5 ml – EUR 12,00 
 
BergerBond Primer P – mitrumu izolējoša, poliuretāna grunts 
Grunts uz poliuretāna bāzes, klājama pirms poliuretāna un silāna līmēm. Klājama pirms koka segumu līmēšanas, lai uzlabotu 
virsmas saķeri, nostiprinātu virsmu un likvidētu atlikušos putekļus, uz visa veida mitrumu neuzsūcošām un uzsūcošām 
virsmām: flīzes, betons, skaidu plate, keramika, ģipsis u.c. Piemērota apsildāmajai grīdai. Grunti klāj ar rullīti, 1-2 vienmērīgās 
kārtās. Piemērota atlikušā mitruma izolēšanai līdz 4% uz cm². Patēriņš: apm. 150 g/m² gruntēšanai un 400 g/m² mitruma 
izolēšanai. Žūšanas laiks: 1-2 stundas. 
Iepakojums: 6 l – EUR 145,47 
 
GEPA BOND Primer D – universāla grunts koncentrāts 
Ekoloģiska, ar ļoti zemu emisiju, dispersijas bāzes, šķīdinātājus nesaturoša, ātri žūstoša grunts iekšdarbiem, klājama pirms 
koka segumu līmēšanas, lai uzlabotu virsmas saķeri, nostiprinātu virsmu un likvidētu atlikušos putekļus, uz visa veida mitrumu 
uzsūcošām virsmām: betons, skaidu plate, OSB u.c. Piemērota apsildāmajai grīdai. Grunts koncentrāts ir jaucams ar ūdeni 
attiecībā 1:1 līdz 1:3. Klāšanai pirms līmes Gepa-Bond K-555, grunts ir jāsajauc ar ūdeni attiecībā 1:3. Grunti klāj ar rullīti, 1-2 
vienmērīgās kārtās. Patēriņš: apmēram 100-125 ml uz 1 m² vai 8-10 m² ar 1 l. Žūšanas laiks: apmēram 2-3 stundas. 
Iepakojums: 10 l – EUR 64,61 
 
Tiefgrund D7 – grunts līmēm MS-K un spirta bāzes 
Universāla, dziļi impregnējoša īpaši smalku daļiņu dispersijas bāzes grunts ar ļoti zemu emisiju EC1-PLUS. Nesatur 
šķīdinātājus. Paredzēta uzsūktspējīgu virsmu, cementa un anhidrīta ģipša javas gruntēšanai pirms parketa un koka grīdas 
līmēšanas ar MS-K un spirta bāzes līmēm. Piemērota apsildāmajām grīdām. Apstrādes temperatūra > +15ºC. Patēriņš: apm. 
150 g/m². Žūšanas laiks apm. 2 h, var būt līdz pat 12 h atkarībā no virsmas. 
Iepakojums: 10 kg – EUR 66,67 
 
Papildus lūdzam iepazīties ar produkta tehnisko instrukciju. Cenas uzrādītas ar PVN 21% un var mainīties. 

http://www.abschliff.lv/
https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/

	Veikala darba laiks: darba dienās – 9ºº-18ºº, sestdienās - 10ºº-14ºº, svētdienās – brīvs
	Līmes koka segumiem, parketam un dēļiem
	GEPA-BOND K-555 – spirta bāzes līme
	Iepakojums: 20 kg – EUR 84,70

	GEPA-BOND 446 – poliuretāna līme
	Iepakojums: 10 kg – EUR 39,93

	GEPA-BOND S-509 – ekoloģiska, silāna bāzes līme
	Iepakojums: 16 kg – EUR 87,12

	Mapei Ultrabond Super Grip – montāžas līme
	Iepakojums: 310 ml – EUR 7,20
	Veikala darba laiks: darba dienās – 9ºº-18ºº, sestdienās - 10ºº-14ºº, svētdienās – brīvs
	Korķa izstrādājumi, skaņas izolācijas materiāli un gruntis koka segumiem, parketam un dēļiem


	Gumijas korķis skaņas izolācijai, problemātisku melno grīdu izolēšanai un apsildāmo grīdu uzlabošanai
	Biezums: 2 mm – 7,87 EUR/m²; 3 mm – 11,37 EUR/m²; 5 mm – 17,55 EUR/m²

	Korķa loksnīte salaiduma vietām un kompensācijas šuvēm
	Izmēri: 8x10x900 mm un 16x5x900 mm – EUR 1,31; 15x10x900 mm – EUR 1,74; 22x10x900 mm – EUR 2,09

	BOSTIK 3070 – Šķidrais korķis
	Iepakojums: 0,5 ml – EUR 12,00

	BergerBond Primer P – mitrumu izolējoša, poliuretāna grunts
	Iepakojums: 6 l – EUR 145,47
	GEPA BOND Primer D – universāla grunts koncentrāts
	Iepakojums: 10 l – EUR 64,61
	Iepakojums: 10 kg – EUR 66,67

