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Dibināšanas gads: 1962

NACE klasifikators: Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana. Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu
ražošana.

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Miljoni EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021

15369849 17589693 18045219 15170337 15755891

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Darbinieku skaits kopā

Ar augstāko izglītību

Ar vidējo un profesionālo izglītību

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021

Ar augstāko izglītību 39 n/a n/a n/a n/a

Ar vidējo un profesionālo izglītību 90 n/a n/a n/a n/a

Darbinieku skaits kopā 183 175 170 169 171

Kādās jomās meklē sadarbību

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Galvenie tirgi Mērķa tirgi

Ieguldījumi R&D

Rūpnīcu iela 3, Olaine

www.biolar.lv/

Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie
pakalpojumi

Farmaceitisko pamatvielu un
farmaceitisko preparātu ražošana

Gumijas un plastmasas izstrādājumu
ražošana

Izejvielu, reaģentu un aprīkojuma piegāde

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
ražošana

Dati nav pieejami

1.Baltkrievija  

2.Beļģija  

3.Itālija  

4.Krievija  

5.Latvija  

1.Austrija  

2.Francija  

3.Igaunija  

4.Polija  

5.Somija  

6.Ukraina  
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Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS AS

Apraksts par uzņēmumu:

AS Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS ir viens no vadošajiem ķīmijas uzņēmumiem Baltijas valstīs un vadošais azo-
iniciatoru ražotājs Eiropā. Uzņēmums ražo dažādu veidu azo-iniciatorus (AIBN, AIVN, utt.). Ražo izejvielas krāsu un
laku nozarei: pārklājumu materiālus, sveķus, lakas un plastifikatorus. Uzņēmums ražo arī acetonitrilu, kā arī citus
sarežģītas organiskās sintēzes produktus.

Spēkā esošie sertifikāti:

ISO 9001:2015;
 ISO 14001:2015;

 ISO 50001:2012

Produkti

2,2’-AZOBISISOBUTIRONITRILS
(AIBN)

2,2’- azobisisobutironitrils (AIBN) ir labākais no zināmajiem azo-iniciatoriem, vienkāršs un drošs kā katalizators brīvo radikāļu polimerizācijā apstrādes
temperatūrā no 45-90 ºC, galvenais polimerizācijas reakciju kontroles kritērijs (iniciators stirola, vinilhlorīda, vinilidenhlorīda, akrilonitrila, akrilātu un
metakrilātu (so)polimerizācijai).

2,2’-AZOBISISOVALERONITRILS
(AIVN)

2,2’-Azobisisovaleronitrils (AIVN) ir iniciators stirola, vinilhlorīda, vinilidenhlorīda, akrilonitrila, akrilātu un metakrilātu (so)polimerizācijai. AIVN ir šķīstošs
dažādos šķīdinātājos un nešķīstošs ūdenī. 2,2’-Azobisisovaleronitrils (AIVN) ir drošāka alternatīva AIBN.

DIBUTILSEBACINĀTS (DBS) Dibutilsebacināts (DBS) ir efektīvākais plastifikators. Nodrošina ideālu saderību un labākas īpašības zemā temperatūrā salīdzinājumā ar citu polimēru
lielāko daļu. Dod izstrādājumiem augstu sala izturību pie zemām temperatūrām, gaismas un ūdens izturību. Nav toksisks un var tikt izmantots
izstrādājumos, kas nonāk saskarē ar pārtikas un farmācijas produktiem.
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