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11.pielikums 

Atkl āta konkursa 
Nr. LiepU 2010/17 ERAF nolikumam 

 
PRECIZĒJUMS NR.1. 

 
SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS 

 
 

9.daĜa   Reaăenti                                                                                                           
         
 

 
N.
p.k
. 

 
Specifikācija*** 

 
Skaits 

 
Garantijas 
laiks (gadi) 

Pretendenta 
piedāvājums* 

Vienības 
izmaksas** 

LVL 

Kopējās 
izmaksas 

LVL 

9.1.Vides laboratorijas reaăenti    

 Reaăenti spektrofotometram. Komplekts 250 katra analīžu 
veida veikšanai: kopējais slāpeklis 10-150mg/l, kopējais 
fosfors, sulfātu tests, amonjaka tests, dzelzs tests, kopējais 
slāpeklis 0-30mg/l, kopējās cietības tests.  
 

 1 komplekts 
 
 

2    

 Benzols, 98%                   1 litrs     

 Autoklavēšanas kontroluzlīmes (15 min 121oC)- izmēri 
aptuveni 0,01x12m     

5 ruĜĜi.     

 Butanols-1, 98%                1 litrs     

 1,2-dihloretāns, 95%         0.5 litri     
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 Dietilēteris   (analītiski tīrs)               0.5 litri     

 Eriohrommelnais T          (analītiski tīrs)                5g     

 Fenols, 98%                       (analītiski tīrs)               2 x 100g     

 Fosfora pentoksīds             (analītiski tīrs)               500g     

 D(+) galaktoze                   (tīrs) 200g     

 Glicerīns, 98%                     1 litrs     

 n-Heksāns, 98%                   2 litri      

 Trihlormetāns, 98%                0.5 litri     

 Nitrobenzols, 95%              0.5 litri     

 Pepsīns bioėīmijai             (analītiski tīrs)               100g     

 HlorūdeĦražskābe, 37%      2 litri      

 Sērskābe, 95-98%                2 litri      

 Silikagels žāvēšanai, ar mitruma indikatoru   1kg     

 Teststrēmeles) ūdens analīzei ar nepieciešamajiem 
reaăentiem: 
Al 3+, amonijs, Ca2+, CO3 2-, Cl-, Fe2+/Fe3+, NO2-/NO3-, NO2-

, PO43-, SO42-, ceturtējais slāpeklis. . 

pa 100gb no 
katra veida 

    

 Kālija heksaciānoferrāts (II)            (analītiski tīrs)               100g     

 Kālija heksaciānoferrāts (III)           (analītiski tīrs)               100g     

 Metanols                              (analītiski tīrs)               1 litrs     

 Metiloranžs                          (analītiski tīrs)               5 g     

 Metilēnzilais                        (analītiski tīrs)               5 g     
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 Nātrija nitrāts, 98%               0.5kg     

9.2. Mākslas laboratorijas reaăenti    

9.2.1.Sietspiedes ėīmija    

 Pastas veida līdzeklis emulsijas noĦemšanai no sieta. - 
Autostrip gel Autotype vai ekvivalents 

 
5kg 

 

    

 Koncentrāts emulsijas noĦemšanai no sieta. Jaukt ar ūdeni 
1:20/30. - Stencil Remover CPS  vai ekvivalents 

1l     

 Līdzeklis jauna sieta apstrādāšanai- Autorep gel  
Autotype vai ekvivalents 

5kg     

 Emulsijas retušēšanas līdzeklis- Regular filler  
Autotype vai ekvivalents 

1 l     

 Līdzeklis Five Star filmas noĦemšanai no sieta.-HV  
CPS vai ekvivalents 

1 l     

 Aerosola līme tekstilizstrādājumu pielīmēšanai pie virsmas -
AM 9 Manoukian vai ekvivalents 

600 ml     

 Šėīdinātājs-K3 CPS vai ekvivalents 5 l     

 Sieta līme ar cietinātāju (sarkana)-CPS vai ekvivalents 1 l     

 Līme kreklu pielīmēšanai pie paletes- Low Tack  
CPS vai ekvivalents 

1 l     

 Krāsas iebiezinātājs- Sun Chemical vai ekvivalents 1 l     

  Krāsas žūšanas palēninātājs-Hidastin RS 807 vai ekvivalents 1 l     

 Aerosols krāsas neiekalšanai sietā- Screen activator  
Manoukian vai ekvivalents 

500 ml     

 Šėidrā emulsija visu veidu krāsām- Autosol PLUS 7000  
Autotype vai ekvivalents 

4 l     
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9.2.2 RaėeĜu gumijas    

 RakeĜu gumija SERILOR HR1 SOFT Mīksta. Cietība: 65 vai 
ekvivalents 

40mm x 8mm 
x 1m  

 

    

 RakeĜu gumija SERILOR HR1 SOFT. Mīksta. Cietība: 65 vai 
ekvivalents 

50mm x 9mm 
x 1m 

    

 RakeĜu gumija SERILOR HR1 MEDIUM Vidēji cieta.  
Cietība: 75 vai ekvivalents 

40mm x 8mm 
x 1m  

 

    

 RakeĜu gumija SERILOR HR1 MEDIUM Vidēji cieta.  
Cietība: 75 vai ekvivalents 

 50mm x 
9mm x 1m  

  
3 

   

9.2.3. Sieti    

 61 balts - platums 1.5 metri. 1m 3    

 90 dzeltens - platums 1.5 metri. 1m 3    

 100 dzeltens -platums 1.5 metri. 1m 3    

 120 dzeltens -platums 1.5 metri. 1m 3    

9.2.4. Sietspiedes krāsas - Manoukian krāsas drukāšanai uz papīra un PVC     

 Balta-35100  1 kg     

 Balta, sedzoša-35101 1 kg     

 Dzeltena, gaiši-35200 1 kg     

 Dzeltena, citronu-35201 1 kg     

 Dzeltena, olu-35202 1 kg     

 Oranža-35301 1 kg     

 Sarkana, purpurs-35302 1 kg     
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 Sarkana-35303 1 kg     

 Sarkana, tumši-35304 1 kg     

 Karmīna-35305 1 kg     

 Rozā-35343 1 kg     

 Zila, gaiši-35400 1 kg     

 Zila-35401 1 kg     

 Zila, reflex-35403 1 kg     

 Zila, tumši-35404 1 kg     

 Lill ā-35405 1 kg     

 Violeta-35440 1 kg     

 ZaĜa-35500 1 kg     

 ZaĜa, tumši-35503 1 kg     

 ZaĜa-35541 1 kg     

 Dzeltenbrūna-35601 1 kg     

 Brūna-35603 1 kg     

 Melna-35700 1 kg     

 Melna sedzoša-35701 1 kg     

 Cyan-35497 1 kg     

 Magenta-35397 1 kg     

 Yellow-35297 1 kg     

 Black-35797 1 kg     
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 Sudrabs-94124 1 kg     

 Zelts-94424 1 kg     

 Sarkana- process 1 kg     

 Krāsas šėīdinātājs -90918 1 L     

 Šėīdinātājs sieta mazgāšanai- K3 5 L     

9.2.5. Sietspiedes krāsas tekstilam     

 11003WHT ATHLETIC TROPHY WHITE vai ekvivalents -
Augstas viskozitātes plastizola sietspiedes krāsa, kas 
nodrošina maksimālu necaurredzamību un kas nenotek. Lai 
gan izgatavota tiešai drukai uz sublimētiem audumiem vai 
audumiem ar nenoturīgu krāsu pigmentiem, tā ir lieliska krāsa 
un ir paredzēta drukātājiem, kas grib izmantot vienu krāsu 
gandrīz visiem darbiem.  
Apdrukājiet 100% kokvilnu, kokvilnas sajaukumus, 100% 
poliesteri, dažus neilona veidus (sieta tipa) un citus sintētiskus 
audumus. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC. 

1l     

 11335WHT WILFLEX SPRINT WHITE vai ekvivalents - 
Balta sietspiedes krāsa tikai 100% kokvilnai. Izmantojama 
gan kā bāzes krāsa, gan kā piesātināta baltā krāsa. Viegli 
drukājas un nenotek, vienmērīgi gluda un necaurspīdīga. Bez 
specifiskas smaržas. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC. 

1l     

 11835HT QUICK WHITE vai ekvivalents -Spilgta, matēta 
baltā krāsa, kas izmantojama gan kā pamatkrāsa, gan kā 
piesātināta baltā krāsa. Piemērota izmantošanai uz 100% 
kokvilnas un kokvilnas sajaukumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 
160ºC. 

1l     

 10040SSVFF-E BASE vai ekvivalents- Plastizola sietspiedes 1l     
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bāze. Nodilumizturīga un stiepjama. Piemērota izmantošanai 
darbos ar vairākiem krāsu slāĦiem, transfēram uz auduma un 
kā līmslānis dažādu pūku piestiprināšanai uz 100% kokvilnas 
un tās sajaukumiem, poliestera un sieta tipa neilona. 
Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC. 

 11000SSVFF-E WHITE vai ekvivalents - Balta plastizola 
sietspiedes krāsa. Nodilumizturīga un stiepjama. Piemērota 
izmantošanai darbos ar vairākiem krāsu slāĦiem, transfēram 
uz auduma un kā līmslānis dažādu pūku piestiprināšanai uz 
100% kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera un dažiem 
sieta tipa neiloniem. žāvēšanas temp. tunelī 160ºC. 

1l     

 10009HDC HIGH DENSITY CLEAR vai ekvivalents -
Izmantojiet HDC, lai radītu dažādus efektus kā stikla, gēla, 
ūdens vai glancētas virsmas. Izmantojams uz 100% kokvilnas 
un tā sajaukumiem, akrila, likras un nepārklāta neilona. 
Teicami pielīp pie auduma, stiepjams. Lietot kā uzdruku uz 
krāsām. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC. 

1l     

 19000GNS GENESIS BLACK vai ekvivalents- Plastizola 
krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) drukāšanai. 
Necaurspīdīgas un Ĝoti noturīgas. Izmantojamas uz kokvilnas 
un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona un citiem 
sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC. 

1l     

 40000GNS GENESIS SCARLET vai ekvivalents- Plastizola 
krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) drukāšanai. 
Necaurspīdīgas un Ĝoti noturīgas. Izmantojamas uz kokvilnas 
un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona un citiem 
sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC. 

1l     

 48600GNS GENESIS BURGUNDY vai ekvivalents- 
Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) 
drukāšanai. Necaurspīdīgas un Ĝoti noturīgas. Izmantojamas 

1l     
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uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona 
un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 
160ºC. 

 60650GNS GENESIS CONTACT BLUE vai ekvivalents- 
Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) 
drukāšanai. Necaurspīdīgas un Ĝoti noturīgas. Izmantojamas 
uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona 
un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 
160ºC. 

1l     

 30401GNS GENESIS SUPER DOLPHIN ORANGE vai 
ekvivalents - Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” 
(slapjš uz slapja) drukāšanai. Necaurspīdīgas un Ĝoti noturīgas. 
Izmantojamas uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, 
sieta tipa neilona un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas 
temp. tunelī 160ºC. 

1l     

 34800GNS GENESIS SUPER CLOCKWORK ORANGE vai 
ekvivalents - Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” 
(slapjš uz slapja) drukāšanai. Necaurspīdīgas un Ĝoti noturīgas. 
Izmantojamas uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, 
sieta tipa neilona un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas 
temp. tunelī 160ºC. 

1l     

 40500GNS GENESIS SUPER RED vai ekvivalents - 
Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) 
drukāšanai. Necaurspīdīgas un Ĝoti noturīgas. Izmantojamas 
uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona 
un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 
160ºC. 

1l     

 60007GNS GENESIS SUPER MARINE BLUE vai 
ekvivalents - Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” 
(slapjš uz slapja) drukāšanai. Necaurspīdīgas un Ĝoti noturīgas. 

1l     
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Izmantojamas uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, 
sieta tipa neilona un citiem sintētiskiem audumiem. Zāvēšanas 
temp. tunelī 160ºC. 

 67050GNS GENESIS SUPER ROYAL vai ekvivalents - 
Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) 
drukāšanai. Necaurspīdīgas un Ĝoti noturīgas. Izmantojamas 
uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona 
un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 
160ºC. 

1l     

 70501GNS GENESIS SUPER DALLAS GREEN vai 
ekvivalents - Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” 
(slapjš uz slapja) drukāšanai. Necaurspīdīgas un Ĝoti noturīgas. 
Izmantojamas uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, 
sieta tipa neilona un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas 
temp. tunelī 160ºC. 

1l     

 75601GNS GENESIS SUPER SPRING GREEN vai 
ekvivalents - Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” 
(slapjš uz slapja) drukāšanai. Necaurspīdīgas un Ĝoti noturīgas. 
Izmantojamas uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, 
sieta tipa neilona un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas 
temp. tunelī 160ºC. 

1l     

 80100GNS GENESIS SUPER LIGHT GOLD vai ekvivalents 
- Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) 
drukāšanai. Necaurspīdīgas un Ĝoti noturīgas. Izmantojamas 
uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona 
un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 
160ºC. 

1l     

 87020GNS GENESIS SUPER LEMON YELLOW vai 
ekvivalents - Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” 
(slapjš uz slapja) drukāšanai. Necaurspīdīgas un Ĝoti noturīgas. 

1l     
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Izmantojamas uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, 
sieta tipa neilona un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas 
temp. tunelī 160ºC. 

 87030GNS GENESIS SUPER PRIMROSE vai ekvivalents - 
Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) 
drukāšanai. Necaurspīdīgas un Ĝoti noturīgas. Izmantojamas 
uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona 
un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 
160ºC. 

1l     

 49850GNS GENESIS PROCESS MAGENTA vai ekvivalents 
- Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) 
drukāšanai. Necaurspīdīgas un Ĝoti noturīgas. Izmantojamas 
uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona 
un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 
160ºC.  

1l     

 89850GNS GENESIS PROCESS YELLOW vai ekvivalents - 
Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) 
drukāšanai. Necaurspīdīgas un Ĝoti noturīgas. Izmantojamas 
uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona 
un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 
160ºC. 

1l     

 19850GNS GENESIS PROCESS BLACK vai ekvivalents - 
Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) 
drukāšanai. Necaurspīdīgas un Ĝoti noturīgas. Izmantojamas 
uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona 
un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 
160ºC. 

1l     

 69850GNS GENESIS PROCESS CYAN vai ekvivalents - 
Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) 
drukāšanai. Necaurspīdīgas un Ĝoti noturīgas. Izmantojamas 

1l     
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uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona 
un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 
160ºC. 

9.2.6. Metāliskās krāsas    

 85570MCVFF-E ULTRA GOLD SHIMMER  vai ekvivalents 
-Metāliskās krāsas paredzētas dažādu efektu panākšanai. Tās 
ir Ĝoti noturīgas, necaurspīdīgas un izmantojamas gan uz 
gaišiem, gan tumšiem audumiem. Apdrukājiet 100% kokvilnu 
un tās sajaukumus, dažiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas 
temp. tunelī 160ºC. 

1l     

 89010MCVFF-E GOLD GLITTER vai ekvivalents - 
Metāliskās krāsas paredzētas dažādu efektu panākšanai. Tās ir 
Ĝoti noturīgas, necaurspīdīgas un izmantojamas gan uz 
gaišiem, gan tumšiem audumiem. Apdrukājiet 100% kokvilnu 
un tās sajaukumus, dažiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas 
temp. tunelī 160ºC. 

1l     

 15055MET SILVER METALLIC  vai ekvivalents -
Metāliskās krāsas paredzētas dažādu efektu panākšanai. Tās ir 
Ĝoti noturīgas, necaurspīdīgas un izmantojamas gan uz 
gaišiem, gan tumšiem audumiem. Apdrukājiet 100% kokvilnu 
un tās sajaukumus, dažiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas 
temp. tunelī 160ºC. 

1l     

 15330MCVFF-E SILVER GLITTER vai ekvivalents -
Metāliskās krāsas paredzētas dažādu efektu panākšanai. Tās ir 
Ĝoti noturīgas, necaurspīdīgas un izmantojamas gan uz 
gaišiem, gan tumšiem audumiem. Apdrukājiet 100% kokvilnu 
un tās sajaukumus, dažiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas 
temp. tunelī 160ºC. 

1l     

 15370MCVFF-E SILVER SHIMMER vai ekvivalents - 1l     
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Metāliskās krāsas paredzētas dažādu efektu panākšanai. Tās ir 
Ĝoti noturīgas, necaurspīdīgas un izmantojamas gan uz 
gaišiem, gan tumšiem audumiem. Apdrukājiet 100% kokvilnu 
un tās sajaukumus, dažiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas 
temp. tunelī 160ºC. 

9.2.7. Wilflex CLASSIC  bāzes dažādiem efektiem     

 10425NS NATURAL SUEDE BASE vai ekvivalents - ěoti 
noturīga bāze, kas rada zamša/velveta efektu. Izmantojama uz 
gaišiem un tumšiem tekstiliem. Bez specifiskas smaržas. 
Apdrukājiet 100% kokvilnu un tās sajaukumus. Žāvēšanas 
temp. tunelī 160ºC. 

1l     

9.2.8. Wilflex CLASSIC piedevas     

 10531FLEX FLEXIPUFF EXTRA vai ekvivalents -Plastizola 
krāsu piedeva reljefa radīšanai. 

1l     

 10150FNS FINESSE vai ekvivalents - Plastizola krāsu 
piedeva, kas iedarbojas uz krāsu īpašībām, tās mīkstinot un 
izplešot. Pievienojot 10-20% līdzekĜa, izdrukas kĜūs 
mīkstākas, taču pārsniedzot 20% palielināsies caurspīdīgums. 

1l     

9.2.9. PALĪGMATERI ĀLI     

 RakeĜu gumijas turētājs 3m     

 Kauss emulsijas uznešanai 1m     

 Emulsijas kausa uzgaĜi 2 gab.     

KOPĀ     

22%PVN     

 

Pavisam kopā     
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* ja piedāvājuma parametri sakrīt ar pieprasījuma parametriem, atzīmēt ar X, ja parametri atšėirīgi, norādīt precīzu informāciju 
**-Ietverot  piegādes izmaksas un lietotāja pamata apmācības izmaksas (var uzrādīt kā atsevišėu pozīciju) 
***-Tehniskajā specifikācijā norādītajiem ražotājiem, materiāliem/standartiem vai zīmoliem ir tikai informatīva nozīme (lai pēc iespējas precīzāk raksturotu 
pasūtītāja vajadzības) un tos var aizstāt ar ekvivalentu preci. 
 
 
 
 

 
  


