


São três letras que juntas expressam aquilo que mais apreciamos: Lar. É ele quem faz 
a gente querer voltar do trabalho, receber um abraço do filho, uma lambida do 
cachorro quando a gente menos espera, tomar aquele banho demorado e depois se 
jogar no sofá para ver TV, sem nem se importar com o que está passando.

Nós nascemos como vários outros lares nascem em todo o Brasil, com a vontade de 
tornar um sonho realidade, colocando literalmente a mão na massa para ver no que 
dá. Deu certo. Estamos aí consertando, colorindo ou decorando lares para que cada 
um tenha seu jeito único. Seja de alvenaria, madeira ou até metal a gente não poupa 
esforços para te entregar soluções completas que façam você querer chegar aonde 
mais importa: o seu lar.

Seja como for o seu Lar, nós temos um produto perfeito para ele. Nosso portfólio 
conta com os principais produtos imobiliários e sem dúvida nenhuma temos a cor ou 
a textura ou o efeito que você precisa para deixar o seu Lar com o seu jeitinho. 

A Lar Química do Brasil pertence ao Grupo Sganzerla, somado a nós o grupo ainda 
conta com outras duas empresas: A Danti Distribuidora, empresa atuante desde 1992 
como um braço da indústria para lojas de materiais de construção; A 2001 Produtos 
Automotivos, indústria de produtos de reparação e embelazamento automotivo. 



MASSAS

COMPLEMENTOS

TINTA ACRÍLICA

TINTA ESMALTE

TINTA PISO

TEXTURA

CIMENTO QUEIMADO

A nossa massa acrílica e a massa corrida já são bem 
conhecidas no mercado, foram os nossos primeiros produtos 

a serem comercializados lá nos meados de 2011.
Página 4.

Os produtos de complementos são essenciais para o seu lar, 
os fundos preparadores e seladores pigmentados fazem a 

pré-pintura e garantem o acabamento perfeito.
Página 5.

A linha mais versátil de todo o nosso portfólio já conta com 
várias cores, sempre no acabamento fosco que esconde as 

imperfeições da parede e qualquer um pode usar.
Página 6 e 7.

Perfeita para usar em substratos de madeira, metais e ferros 
a nossa linha de tinta esmalte conta com XX cores para 

colorir da porta de casa até o portão do seu Lar.
Página 8 e 9.

Perfeita para substratos de cimentos a nossa tinta piso é 
sensacional. Deixará o piso do seu lar do jeito que você mais 

sempre gosta: sempre com carinha de novo.
Página 10.

Projetada, lisa, rústica ou grafiato. Todas as opções deste 
revestimento para que seu Lar ficar do seu jeito, feito com 

carinho por quem põe a mão na massa.
Página 11.

Este efeito de cimento queimado é super querido por todos, 
ideal para colocar em todos os ambientes internos e externos 

e até mesmo em fachadas comerciais como a nossa.
Página 12 e 13.
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MASSA ACRÍLICA

Produto utilizado para nivelar, corrigir pequenas 
imperfeições e uniformizar ambientes internos e 
externos de alvenaria. Possui elevada consistência, 
excelente resistência à alcalinidade e aos rigores do sol 
e da chuva, alto poder de enchimento, além de excelente 
aderência.

 Rendimento: 2 Quilos para 1 metro quadrado.
Embalagens: Barrica de 25 Quilos,
        Refis de 15 Quilos e 5 Quilos 
                      Pote de 1,3 quilo.

MASSA CORRIDA

Produto utilizado para nivelar, corrigir pequenas 
imperfeições e uniformizar ambientes internos de 
alvenaria. Possui elevada consistência, excelente 
resistência à alcalinidade e aos rigores do sol e da 
chuva, alto poder de enchimento, além de excelente 
aderência.

Rendimento: 2 Quilos para 1 metro quadrado.
Embalagens: Barrica de 25 Quilos,
        Refis de 15 Quilos e 5 Quilos 
                      Pote de 1,3 quilo.



FUNDO PREPARADOR DE PAREDES
É um produto incolor de grande poder de penetração e de fácil aplicação, que 
proporciona ótima aderência para o acabamento. Indicado para uniformizar a 
absorção, selar e aumentar a coesão da superfície externa e interna de reboco 
fraco, concreto ou reboco novo, pintura descascada ou calcinada, paredes caídas 
ou fibrocimento. Ele agrega partículas soltas e não altera a cor final.

Rendimento: 55m² (3.6l) 275m² (18l).
Embalagens: Galão (3,6l) e Lata (18l).
                   

SELADOR ACRÍLICO
Indicado para selar superfícies novas de reboco concreto aparente, fibrocimento, 
blocos de concreto em áreas internas e externas. Proporciona uniformidade na 
absorção, possui um bom poder de cobertura, enchimento e ótima secagem, 
proporciona um melhor e maior desempenho e rendimento do acabamento. 
Altamente indicado para paredes novas e em casos de cores contrastantes.

Rendimento: Reboco                                       Bloco de Cimento
                      25m² (3.6l)     125m² (18l)          20m² (3.6l)           100m² (18l)
Embalagens: Galão (3,6l) e Lata (18l).
             





As cores apresentadas nesta cartela são 
referenciais digitais, elas podem variar por 
circunstâncias como tamanho, forma e 
textura da superfície a ser pintada, incidência 
de luz, tipo de graduação da luz ambiente e o 
brilho da cor escolhida. 

E      Econômico

S      Standard

S+ Standard
Alto Rendimento

CORES DO DIA A DIA BÁSICO PARA COMBINAR COM TUDO O QUE VOCÊ QUISER.

CORES ESPECIAIS



STANDARD
Indicado para pintura de superfície interna 
e externa de madeira, ferro, alumínio e 
galvanizados. Produto de fácil aplicação, 
boa resistência a intempéries, alto brilho, 
bom alastramento e boa aderência.

 Rendimento: 16m² (0.9l) e 60m² (3.6l).
Embalagens: Quartinho (0,9l) e Galão (3,6l).

Lançamento no segundo semestre de 2019



CORES DO DIA A DIA BÁSICO PARA COMBINAR COM TUDO O QUE VOCÊ QUISER.

CORES EXCLUSIVAS

Vermelho Coração Rosa Casa de Boneca Amarelo Alegria Lilás Cupcake

Creme de Baunilha Grafite

Marrom Biblioteca

Turquesa Pink

Café com Leite Capuccino Verde Alecrim

Cinza Portão Cinza do Futuro

As cores apresentadas nesta cartela são referenciais digitais, elas podem variar por circunstâncias como tamanho, forma 
e textura da superfície a ser pintada, incidência de luz, tipo de graduação da luz ambiente e o brilho da cor escolhida. 

Verde Gramado Azul Porcelana Azul Nota 10 Azul Espuma

Branco - Brilhante e Fosco Preto - Brilhante e Fosco Laranja Tijolinho Branco Gelo



As cores apresentadas nesta cartela são referenciais digitais, elas podem variar por circunstâncias como tamanho, forma e 
textura da superfície a ser pintada, incidência de luz, tipo de graduação da luz ambiente e o brilho da cor escolhida. 

TINTA PISO
Esta tinta premium é indicada para pintura de quadras poliesportivas a base de cimento; 
pisos cimentados. Calçadas; escadas; varanda; áreas de lazer e estabelecimentos 
comerciais. Renova, embeleza e protege superfícies internas e externas. Para melhor 
performance e resistência recomendamos três demãos respeitando sempre o tempo de 
secagem. 

Rendimento: 40m² (3.6l) 200m² (18l).
Embalagens: Galão (3,6l) e Lata (18l).

Concreto Cinema Azul Borboleta Vermelho Bronze Verde Quadra

Grafite Selva de Pedra Vermelho Vivo Cinza Elefante

Branco é Branco Preto

Amarelo Galáxia



GRAFIATO
É um revestimento decorativo muito 
utilizado em diversos ambientes 
proporcionando um efeito sofisticado, 
Produto de alta resistência, fácil aplicação 
e ótimo rendimento. Pode ser aplicado em 
ambientes externos e internos de reboco, 
concreto aparente, blocos de concreto e 
fibrocimento.

Rendimento: De 2,5 quilos a 4 quilos por 
metro quadrado. O rendimento varia 
conforme superfície a ser aplicada.

GRAFIATO
É um revestimento decorativo muito 
utilizado em diversos ambientes 
proporcionando um efeito sofisticado, 
Produto de alta resistência, fácil aplicação 
e ótimo rendimento. Pode ser aplicado em 
ambientes externos e internos de reboco, 
concreto aparente, blocos de concreto e 
fibrocimento.

Rendimento: De 2,5 quilos a 4 quilos por 
metro quadrado. O rendimento varia 
conforme superfície a ser aplicada.

PROJETADA
Revestimento decorativo desenvolvido 
para uso somente em pistola. Seu efeito 
possui textura única no substrato.

Rendimento: De 2 quilos a 2,5 quilos por 
metro quadrado. O rendimento varia 
conforme superfície a ser aplicada.

TEXTURA
Revestimento decorativo desenvolvido 
para criar efeitos decorativos diversos. A 
criatividade e a variedade se faz conforme 
o uso da ferramenta na aplicação. De fácil 
aplicação e ótima aderência. Este efeito 
decorativo é utilizado para ambientes 
internos e externos e superfícies diversas.

Rendimento: De 2 quilos a 2,5 quilos por 
metro quadrado. O rendimento varia 
conforme superfície a ser aplicada.

Embalagens em barricas de 25 Quilos



CimentoQueimado

CIMENTO QUEIMADO
É uma massa com finalidade decorativa, muito utilizado como 
revestimento em substratos de alvenaria para proporcionar um 
efeito muito próximo de um cimento queimado na parede. 
Indicado para paredes em ambientes internos e externos. Não 
recomendado para a utilização em chão/piso.

Rendimento: 2 Quilos para 1 metro quadrado.
Embalagem: Barricas de 25 quilos.



As cores aqui apresentadas são referenciais digitais.
Fotos desta página são uma cortesia de Archminds, Estúdio Luiz Maingué e Brune Arquitetura.

As fotos deste catálogo são de autoria da IF Assessoria Criativa e seu uso é autorizado para o Grupo Sganzerla,

Cimento Queimado Diamante utilizado no teto. Archminds.                   Projeto “Ambiente Zen” do Estúdio Luiz Maingué, Cor Esmeralda utilizado em ambiente externo.

Cor esmeralda utilizado em lavado.  Projeto de Brune Arquitetura.Contraste entre os tons cristal e diamante em nossa Central Comercial.

CristalDiamante Esmeralda




