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Prefácio

Michael Fischer
Sócio-Gerente

Por mais de 90 anos que dedicamo-nos 
à produção e desenvolvimento de produ-
tos para manutenção e acabamento de 
revestimentos de madeira. Com foco em 
inovação, a nossa paixão e o conhecimen-
to técnico, conseguimos alcançar a lideran-
ça dentro do nosso mercado.

Durante os últimos 25 anos tive a honra de 
liderar e desenvolver a empresa funda-
da pelo meu pai, Dr. Max Fischer, e o seu 
sócio, Wilhelm Hornung, em 1922. Esta 
tarefa enche-me de orgulho e um enorme 
sentido de gratidão. 

Neste momento, a LOBA é representada 
em mais de 60 países, através de acordos 
de distribuição com parceiros importantes 
no setor de revestimentos e por filiais. 
Todos os produtos LOBA são fabricados na 
nossa sede localizada em Ditzingen, perto 
de Stuttgard – Alemanha.

Como líderes tecnológicos, em particular 
no desenvolvimento de sistemas de base 
aquosa e amigos do ambiente, temos uma 
longa reputação na criação de produtos de 
fácil aplicação, elevada resistência, com 
alta e constante qualidade, além de um 
suporte focado no serviço ao cliente.

O nosso sucesso em chegar e manter-nos 
na liderança do mercado, pode ser forte-
mente atribuido à competência dos nossos 
colaboradores, que com o seu trabalho 
árduo e dedicação garantem que nossos 
clientes nunca terão de se conformar com 
soluções prontas.

Coloque a sua confiança na vasta experi-
encia dos nossos colaboradores. A LOBA 
é o seu parceiro de alta competência e a 
escolha inteligente para um tratamento de 
superfície de altíssima qualidade.

Uma história de sucesso 
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Trabalho pioneiro 

Em 13 de abril de 1922 o Dr. Max Fischer e 
o, Sr. Wilhelm Hornung, fundam a empresa 
“Vereinigte Wachswarenfabriken AG Hor-
nung und Dr Fischer” em Ditzingen, perto 
de Stuttgard. Os seus produtos incluíam 
colorações para pisos, cera para skis e 
velas para residências.

1922 Fundação 

A LOBA expande a sua atividade através 
do desenvolvimento, produção e venda de 
tintas e vernizes.

1952 Expansão 

A LOBA lança o primeiro sistema compó-
sito de isolamento térmico, sob a marca 
Dryvit® – uma importante contribuição para 
a conservação da energia.

1959

Com os seus sistemas bi-componente, com 
base aquosa, de vernizes para pisos em 
madeira, a LOBA, define um padrão de qua-
lidade que até aos dias de hoje permanece 
imbatível.

1995 Liderança 

A nova geração de vernizes, LOBACURE UV, 
com um processo de cura, por UV, no local 
de aplicação, estabelece um novo padrão 
no acabamento de pisos em madeira.

2012 Inovação 

Representada em mais de 60 países, a 
LOBA, é especialista no acabamento e ma-
nutenção de pisos em madeira e cortiça.

Hoje  Representação Mundial 

Tradição e Inovação 

História da Empresa



Tradição 
e
Inovação
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A LOBA desempenha um papel de li-
derança na pesquisa e desenvolvimento 
de novas tecnologias para o acabamento 
de revestimentos em madeira. Mais de 
20% dos seus colaboradores trabalham 
como especialistas no desenvolvimento de 
vernizes, óleos e produtos de manutenção, 
nos nossos laboratórios e em tecnologia 
de aplicações. O atualmente indispensá-
vel verniz bi-componente base água para 
pisos, foi comercializado pela primeira vez 
através da LOBA.

 A LOBA está empenhada em desenvol-
ver produtos amigos do ambiente, que 
respeitem, ou muitas vezes excedam,  as 
regulamentações vigentes.

Os vernizes de base aquosa LOBA com 
suas fórmulas de baixo teor de solventes e 
matérias-primas naturais, apresentam con-
centrações de compostos voláteis abaixo 
do limite, de 140 g/L, imposto pela diretiva 
Decopaint. 

Os vernizes de última geração desenvol-
vidos pela LOBA apresentam uma concen-
tração máxima de VOC* de 80 g/L, muito 
abaixo dessa já rígida diretiva

O sistema de gestão ambiental e de qua-
lidade LOBA está em conformidade com a 
norma ISO 9001:2008 e 14001:2004.

Mais de 60% do tempo de produção da 
LOBA é investido no controle de qualidade. 
Todos os processos, desde a obtenção da 
matéria-prima até aos testes finais, estão 
sujeitos a inspeções de qualidade exigen-
tes. Além disso as amostras de todos os 
lotes produzidos são testados de forma 
regular. O sistema de controle da LOBA 
permite o acompanhamento de todos os 
lotes de produção.

*(VOC = compostos orgânicos voláteis)

LOBA - On Top !

Filosofia da Empresa

Projeto:
Nino Kompetenzzentrum Wirtschaft, Nordhorn

Piso: parqué ao cutelo, carvalho
LOBADUR® WS EasyPrime, LOBADUR® WS 2K Duo Semi-brilho

www.loba.de/pt



LOBA – On Top !
Para todos os 
pisos em madeira  
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LOBA - On Top !

Vernizes, Óleos e Pro-
dutos de Manutenção 

Os vernizes – amigos do meio ambiente, 
com baixas emissões e certificados - de base 
aquosa LOBA, mono e bi-componentes, as-
sim como os seladores, podem ser utilizados 
numa grande diversidade de aplicações.   

Amigos do meio ambiente, 100% livres de 
solventes, os sistema de óleos LOBA - com 
alto sólidos - realça a beleza e a envolvência 
natural da madeira.  

Amigos do Meio Ambiente, 100% livres de 
solventes, os sistemas de ceras LOBA propor-
cionam excelente acabamento com elevada 
capacidade de enchimento. 

Após o acabamento final, a utilização de 
produtos de manutenção de elevada qua-
lidade é um fator crucial na proteção dos 
revestimentos.

A utilização de um produto de limpeza ade-
quado ao revestimento, para além da manu-
tenção da qualidade, aumenta a longevidade 
deste.

Vernizes 

Óleos 

Ceras 

Manutenção 

Limpeza 

Projeto:
KIT Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe 

Piso: parqué em mosaico,carvalho
LOBADUR® WS EasyPrime, LOBADUR® WS 2K Duo Anti-derrapante R9 
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Óleos e Ceras
Combinação óleo/cera, óleos de proteção para uso externo

Óleos e Ceras

Visão geral dos Produtos

Vernizes de base aquosa bi- componentes
Vernizes de base aquosa monocomponente
Seladores, produtos para calafetação
Produtos especiais, Aditivos

Visão geral do Produto

Os sistemas de vernizes de base aquosa LOBADUR® podem ser utilizados numa vasta gama 
de aplicações. São adequados para pisos com tráfego de moderado a intenso, com aca-
bamentos que podem ir do fosco ao brilhante, incluindo pisos tingidos. Os seladores LOBA 
são de fácil utilização e oferecem resultados confiáveis e com qualidade de topo.
Todos os produtos do sistema LOBADUR®, vernizes de base aquosa e seladores, apresen-
tam baixas emissões e estão certificados com o rótulo Ü (Rótulo alemão de conformidade).

O acabamento a óleo realça a beleza natural da madeira e aumenta a envolvência do reve-
stimento de madeira. Os sistemas de óleos e ceras, sem solventes, LOBASOL®, produzidos 
a partir de matérias-primas naturais, são conhecidos pela sua impressionante capacidade 
de resistir ao desgaste, as suas propriedades repelentes à sujidade e umidade e a excepci-
onal resistência a químicos. 
Os produtos LOBASOL® são a solução ideal para as aplicações mais exigentes, mesmo para 
madeiras de exterior.
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Produtos de Manutenção 
Produtos de Limpeza

Limpeza e Manutenção

Vernizes de base aquosa com cura UV no local

Vernizes de cura UV para Pisos em Madeira

A nova geração de vernizes LOBACURE, para pisos em madeira, coloca um ponto final nos 
longos períodos de cura dos vernizes convencionais, reduzindo drasticamente o tempo de 
espera até o retorno ao uso do espaço comercial ou restaurante. Um argumento sólido que 
reforça a sua eficiência. A missão dos vernizes LOBACURE: Cura completa e pronto para uso 
instantaneamente, através do uso de luz UV.

A utilização de produtos de qualidade profissional é um fator relevante na manutenção e 
proteção, a longo prazo, dos pisos em madeira. Beneficie-se com a extensiva experiência da 
LOBA no desenvolvimento de produtos de limpeza e manutenção para pisos em madeira. 

Acabamentos Industriais

A LOBA oferece acabamentos industriais para pisos em madeira sob a forma de soluções 
para sistemas especiais. Estes sistemas são adaptáveis às condições de produção da empre-
sa-cliente em cooperação com o seu próprio corpo técnico. 

Vernizes e Óleos Industriais
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Em 2002, a LOBA, tornou-se o primeiro 
fabricante de acabamentos para pisos em 
madeira, a desenvolver e comercializar um 
sistema de coloração profissional de fácil 
utilização para estes pisos. As colorações 
desenvolvidas pela LOBA podem ser utiliz-
adas para criar uma variedade infinita de 
efeitos, como, por exemplo, a simulação 
das cores das madeiras exóticas. 

LOBADUR® ProColor é um sistema de colo-
ração, de base aquosa, para uso profissio-
nal, idealmente desenvolvido para colorir 
pisos em madeira, produzidos a partir 
de madeiras porosas, como o carvalho e 
o freijó, sendo especialmente eficaz no 
realce da beleza natural destes tipos de 
madeira. 

O sistema ProColor pode ser utilizado em 
combinação com acabamentos mono e 
bi-componentes, de alta qualidade e base 
aquosa, da LOBA.

É bastante adequado para áreas de ele-
vado tráfego como espaços comerciais ou 
restaurantes.

O óleo bi-componente LOBASOL® HS 2K 
ImpactOil Color, foi desenvolvido a partir 
de óleos vegetais, e é  livre de solventes, 
além de  teor de sólidos de 100%. Utilizado 
como impregnante inicial, no tratamento 
de pisos em madeira, ele evidencia a sua 
beleza natural  e a sua envolvência. 

A utilização de um endurecedor torna a 
superfície extremamente duradoura e 
resistente à água e manchas. O sistema 
pode ser utilizado numa vasta gama de 
aplicações como em áreas redenciais, 
spas, edifícios públicos, estabelecimentos 
comerciais, entre outros. 

Sistema de coloração

Coloração

Projeto: 
Kinderhaus St. Regiswind, Gerolzhofen 

Piso: assoalho maciço de carvalho biselado
LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color branco

Coloração
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Proteção contra incêndio

Para locais em que existe regulamentação contra incêndios.

Proteção contra 
incêndio

O sistema de proteção contra incêndio 
LOBA é o primeiro sistema de baixas 
emissões que pode ser aplicado manual-
mente aos pisos em madeira. O retardante 
LOBADUR® WS Sealer FR é adequado para 
praticamente todos os tipos de madeira. 

O sistema pode ser combinado com dife-
rentes seladores, possibilitando, assim, a 
obtenção de diferentes resultados finais.

Isto torna possível, tanto o realce da beleza 
natural da madeira, como a intensificação 
da sua cor, em particular nas madeiras 
exóticas. 

O LOBADUR® WS Sealer FR é utilizado como 
camada intermediária nos sistemas de 
vernizes LOBA, alterando o comportamen-
to da madeira relativamente ao fogo. Isto 
possibilita a todos os instaladores de reve-
stimentos de madeira possam se adequar 
a todas as normas e regulamentações de 
proteção ao fogo.

O sistema cria uma superfície resistente 
ao fogo que obedece à norma EN 13501-1 
Categoria Cfl-s1 (Classificação Alemã B1) – 
certificada pelos testes  901 459 8 001 -30 
e -40 realizadas pelo Materials Testing 
Institute, University of Stuttgart (MPA Stutt-
gart, Otto-Graf-Institut).

Projeto: 
Auditorium Commerzbank, Frankfurt 

Piso: parqué em régua, ácer.
LOBADUR® WS EasyPrime, LOBADUR® WS Sealer FR, LOBADUR® WS 2K Duo Semi-brilho



17

Proteção Profissional
contra incêndios, 
para áreas públicas
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A LOBA foi pioneira no desenvolvimento 
e comercialização de vernizes e óleos, de 
baixas emissões, para pisos em madeira, 
com características antiderrapantes. Estes 
produtos tornam possível a criação de uma 
superfície anti-derrapante em pisos em 
madeira instalados em áreas que podem 
ter tráfego enquanto molhadas. 

Para prevenir acidentes a German Trade 
Association standard BGR 181 requer que, 
todas as áreas de trabalho e potencialmen-
te úmidas, tenham superfícies com prop-
riedades antiderrapantes.  

Utilizando os diferentes sistemas LOBA, 
as propriedades antiderrapantes podem 
ser alcançadas tanto nos acabamentos a 
verniz como a óleo. 

Os pisos com acabamento a verniz, de 
base aquosa, de dois componentes, ou de 
cura UV no local, apresentam característi-
cas antiderrapantes R9 ou R10. Os óleos 
podem obter o nível R10.

Os testes que certificam estas característi-
cas estão disponíveis para consulta. 

Solução especial para BGR 181

Antiderrapante

Projeto: 
Stadthalle Leonberg, Leonberg

Piso: parqué ao cutelo, carvalho
LOBADUR®  WS EasyPrime, LOBADUR®  WS 2K Duo Anti-derrapante R9

Antiderrapante
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Altamente eficiente
e
Ambientalmente consciente
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A nova geração de vernizes, LOBACURE, 
estabelece padrões de qualidade, ainda 
mais altos, nos acabamentos de pisos em 
madeira. Estes pisos quando tratados com 
vernizes de base aquosa, com cura por UV 
no local, podem ser utilizados imediata-
mente após aplicação da luz UV (usando 
equipamentos móveis). A utilização do 
LOBACURE é especialmente adequada para 
espaços públicos ou comerciais, cujo custo 
do tempo do estabelecimento fechado, é 
significativo.

As versões antiderrapantes podem ser 
usadas para atingir nível de atrito R9 ou 
R10, de acordo com a BGR 181. 

Um projeto de pesquisa financiado pelo 
Ministério Federal da Economia e Tecnolo-
gia Alemã em cooperação com o Institut 
für Holztechnologie Dresden, com a fina-
lidade de explorar o processo de cura UV 
nos revestimentos de madeira conclui que, 
este método de aplicação, revolucionário, 
proporciona um benefício, não só aos ins-
taladores, mas também, aos clientes que 
o escolhem, especialmente, pela redução 
drástica dos tempos de espera até que o 
espaço possa ser utilizado

Um argumento consistente que evidencia 
a sua eficácia - Missão LOBACURE: total 
endurecimento e uso instantâneo com a 
cura UV! 

O verniz de base aquosa e de cura UV  
LOBACURE WS Rush A.T., foi agraciado com 
o primeiro lugar, na competição alemã 
materialPREIS 2014, na categoria “Processo”.

Sistemas de verniz de cura UV no local

UV no local

Projeto:
Bogner Boutique, Munique 

Piso: madeira maciça de ácer com juntas tipo convés, cor preta 
LOBADUR® WS EasyPrime, LOBACURE WS Rush A.T. opaco 

UV no local
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Pisos prontos para uso
à
velocidade da luz
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Informações

Compatibilidade ambiental, Certificados 
(Rótulos de qualidade)

Informação técnica

Visão geral do produto

Informações sobre produtos

Utilize os códigos QR para o acesso rápido à página do website LOBA correspon-
dente.  Nestas você encontrará informações de apoio e downloads.

Toda a informação está disponível em: www.loba.de/pt

Downloads, Geral

Projeto:
Pam Golding Properties

Piso: pranchas de carvalho branco americano
LOBADUR® OptiPrime, LOBADUR® OptiFinish 





LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56 - 62 | 71254 Ditzingen | Germany | Tel.: +49 7156 357-0
Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de/pt


