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Latvijas uzņēmumā „WMT Baltic” pabeigtais investīciju projekts radījis Baltijā vienīgo pilna
cikla pašlīmējošo materiālu ražotni
2014. gada janvārī Latvijas uzņēmums „WMT Baltic” noslēdza divus gadus ilgušo pašlīmējošo
materiālu un polimēru ražotnes modernizāciju, šajā projektā investējot 200 000 eiro. Ar šo
modernizāciju Rīgā radīta pilna cikla pašlīmējošo materiālu „SoloMedia”, abpusējo līmlentu
„UzlexDS”, kā arī polimēru sastāvu un to uzklāšanas aparatūras ražotne, kas ir vienīgā
Baltijas valstīs. Papildus ierastajai līmplēvju un polimēru materiālu izmantošanai
noformēšanā tagad iespējama arī šo materiālu izmantošana ražošanā – automobiļu, kuteru,
elektromateriālu, u.c. rūpniecībā.
Šos pašlīmējošos un polimēru materiālus izmanto daudzās nozarēs: līmplēves lieto lielformāta
drukai, sabiedriskā transporta, tirdzniecības vietu un biroju aprīkojuma noformēšanai, savukārt
autoindustrijā līmplēves „GravielShield” izmanto auto virsbūves aizsardzībai, bet abpusējās
līmlentes – auto mezglu piestiprināšanai. Elektrotehniskajā rūpniecībā ar poliuretāna sastāviem
aizsargā LED produkciju, bet iepakojumu industrijā polimērus izmanto iepakojuma virsmu
pārklāšanai.
Uzņēmums „WMT Baltic” turklāt izstrādājis pats savu poliuretāna pārklājuma formulu plēves
materiāliem, kā arī radījis aparatūru šī pārklājuma uzklāšanai. Šī aparatūra un poliuretāna sastāvi
tiek eksportēti uz vairāk nekā 15 valstīm, tostarp Nīderlandi, Izraēlu, Krieviju, Franciju, Alžīriju.
Pēc ražotnes modernizācijas uzņēmums spēj uz jaunās polimēru uzklāšanas aparatūras diennakts
laikā apstrādāt vairāk nekā 20 000 kvadrātmetru plēves vai papīra. Radusies arī iespēja griezt
gatavus ruļļus, kas ļauj piedāvāt tirgū līmplēves patērētājiem ērtākos formātos. Turklāt jaunā
līmplēvju sērija „We3000” ir pieejama 30 krāsu toņos. Tādējādi uzņēmums „WMT Baltic” ir vienā
ražošanas ciklā apvienojis ražošanu, aizsargpārklājumu uzklāšanu un griešanu vajadzīgajā formātā.
Jau vairākus gadus uzņēmums piedāvā arī pašlīmējošo materiālu griešanas ploterus un apdrukas
printerus, savukārt „WMT Baltic” mācību centrs ļauj ikvienam interesentam apgūt uzņēmuma
ieviestās tehnoloģijas un piedāvāto materiālu izmantošanas iespējas.
Par uzņēmumu:
SIA „WMT Baltic” dibināta 1998. gadā, uzņēmuma apgrozījums 2013. gadā bija vairāk nekā
6 miljoni eiro. Kompānijas ražotne atrodas Latvijā, Rīgā, bet biroji - Latvijā, Lietuvā un Ukrainā,
kopumā uzņēmumā nodarbināti vairāk nekā 40 strādājošo.
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