Indústria Alimentar e Agroalimentar
CATÁLOGO DE PRODUTOS
Os actuais problemas ligados à concentração perigosa de resíduos, ao uso descontrolado de pesticidas
nos alimentos ou à resistência das bactérias, exigem soluções mais eficazes de higiene e segurança
alimentar.
ALTA ESPUMA
HIGH FOAM

Fórmulas especialmente desenvolvidas para utilização com equipamentos de espuma.

5L
20L

PAC-60E

Specially developed formulas for foaming equipment use.

DETERGENTE ALCALINO CLORADO ESPUMANTE
CHLORINATED ALKALINE FOAMING DETERGENT

Indicado para a higienização de pavimentos, paredes e equipamentos
usados em áreas de processamento de alimentos. Desengordura,
desinfecta e exerce acção branqueadora nas superfícies.

MÉDIA ESPUMA
MEDIUM FOAM

Formulas especialmente desenvolvidas para utilização manual ou com equipamentos de espuma.

DETERGENTE DESINFECTANTE MULTI-FUNÇÕES
MULTI-TASK DISINFECTING DETERGENT

Detergente desinfetante de alcalinidade moderada. Pode ser utilizado
em pavimentos, paredes, equipamentos e utensílios utilizados em
indústrias alimentares. Pode ser aplicado em pedilúvios.

5L
20L

HDU-100

5L
20L

DMF-25

Specially developed formulas for manual use or foaming equipment.

DETERGENTE CONCENTRADO MULTIUSOS
CONCENTRATED MULTIPURPOSE DETERGENT

Indicado para limpezas ligeiras de todo o tipo de equipamentos da
indústria alimentar. Seguro de usar em todos os tipos de materiais.

BAIXA ESPUMA
LOW FOAM

Formulas especialmente desenvolvidas para limpeza CIP (Cleaning in Place).

LOW-FOAMING ALKALINE DETERGENT

Indicado para limpeza alcalina em CIP ou limpeza de
utensílios por imersão. Pode ser utilizado também em
lavagem de caixas em máquina de túnel.

DEGREASER FOR ALUMINIUM

Indicado para a indústria da panificação e confeitaria. Garante
uma limpeza eficiente de tabuleiros ou outras peças em
alumínio.

5L
20L

5L
20L

5L

DESENGORDURANTE PARA ALUMÍNIOS

PAN-50

DETERGENTE ALCALINO BAIXA ESPUMA

HDA-30

5L
20L

HDC-60

Specially developed formulas por CIP cleaning (Cleaning in Place).

DESINCRUSTANTE ÁCIDO - ÁCIDO NÍTRICO
ACID DESCALER - NITRIC ACID

Remove a pedra do leite e outras incrustações minerais em
tubagens e equipamentos com necessidades de descalcificação.

Indústria Alimentar e Agroalimentar
CATÁLOGO DE PRODUTOS
DESINFETANTES
DISINFECTANTS

Os desinfectantes garantem a redução do número de microrganismos até níveis seguros para o consumidor.

Ammonium Quaternarium Based Disinfectant

Desinfetante neutro multisuperfícies. Pode ser aplicado em
pavimentos, paredes, equipamentos e utensílios utilizados
em indústrias alimentares e agroalimentares. Pode ser em
pedilúvios.

ÁCIDO PERACÉTICO A 5%
Peracetic Acid 5%

Adequado para a desinfecção de circuitos fechados nas
indústrias de cerveja, adegas, lacticínios ou outras
indústrias alimentares.

5L

750ml

5L
20L

DAN-R

DESINFETANTE TERMINAL À BASE DE
QUATERNÁRIOS DE AMÓNIO

DOV-60

5L
20L

DUF-30

Disinfectants ensure reduction of the number of micro-organisms up to safe levels for the consumer.

DESINFECTANTE ALCOÓLICO NÃO RESIDUAL
SLICER AND KITCHEN EQUIPMENT DISINFECTANT

Desinfectante à base de álcool e quaternários de amónio, ideal para a
desinfecção imediata de bancadas e equipamentos. Não necessita
enxaguamento.

HIGIENE PESSOAL
PERSONAL HIGYENE

Com uma forte componente hidratante, os sabonetes líquidos da Mistolin limpam e proporcionam um toque aveludado, macio e sedoso à pele.

Bactericidal Hand Gel

Gel para lavagem de mãos com amplo espectro bactericida e
sem perfume. Deixa as suas mãos cuidadas e suaves.
Indicado para aplicação em áreas hospitalares e
processamento de alimentos.

Disinfectant Alcohol Gel

Desinfectante alcoólico em gel, desenvolvido para a
desinfecção imediata das mãos. As suas propriedades
hidratantes permitem manter as mãos cuidadas e suaves.
De evaporação rápida.

DESINFECTANTE PARA AS MÃOS
Hands Disinfectant

Desinfectante alcoólico, indicado para a desinfeção das
mãos. Produto desenvolvido sem qualquer perfume, o que
torna este produto adequado para áreas de processamento de alimentos ou instalações de saúde.

LUBRIFICANTES
lubricants

5L
20L

PLB-85

Produtos para áreas específicas dos seus equipamentos.
Products for specific areas of your equipments.

LUBRIFICANTE PARA CADEIAS TRANSPORTADORAS
LUBRICANT FOR CONVEYOR BELTS

Aplicável em cadeias transportadoras de indústrias alimentares. Garante
uma lubrificação eficaz, prevenindo o desgaste das peças.

Contacte-nos para conhecer todas as nossas soluções!

Mistolin MOÇAMBIQUE, Lda.
Avenida União Africana, nº 8117
Matola A, Matola
Moçambique

5L

500ml

5L

ÁLCOOL GEL DESINFECTANTE

DAG-60

GEL MÃOS BACTERICIDA

500ml

DAG-50

5L

DGM-B

With a strong moisturizing component, Mistolin liquid soaps clean and make your skin softer and smoother.

t. (+258) 84 626 4326
e. geral@mistolin.co.mz
/MistolinMocambique

www.mistolin.co.mz

Cozinha
CATÁLOGO DE PRODUTOS
O controlo da higiene é essencial para assegurar o bom funcionamento da sua cozinha e para manter
a credibilidade do seu negócio.

LAVAGEM DE LOUÇA
DISHWASHING

Detergentes e aditivos especialmente concebidos para lavagem manual e mecânica de loiça.

Rinse Additive

Secante de espuma reduzida desenvolvido para garantir uma secagem
eficiente e homogénea de todo o tipo de louça. Deixa a louça com um
brilho perfeito.

20L

10L

DETERGENTE PARA LAVAGEM MECÂNICA
DE LOUÇA ÁGUAS MACIAS
liquid dishwasher detergente for soft to
medium hard water conditions

Detergente alcalino de espuma reduzida para lavagem mecânica de
louça em águas macias. Excelente capacidade para remover resíduos
de gordura e alimentos.

5L

HDF-30

ABRILHANTADOR E SECANTE

5L

HLL-Q

5L
20L

5L

MANUAL DISHWASHING DETERGENT
NO FRAGRANCE FORMULA

Detergente líquido concentrado para lavagem manual de
todo o tipo de louça e utensílios de cozinha. Excelente
capacidade de desengorduramento.

5L

HAS-25

Detergente líquido para lavagem manual de todo o tipo de louça e
utensílios de cozinha. Boa capacidade de desengorduramento.

DETERGENTE CONCENTRADO PARA
LAVAGEM MANUAL DE LOIÇA

20L

MANUAL DISHWASHING DETERGENT – Normal
LEMON FRAGRANCE

HLL-AC

DETERGENTE PARA LAVAGEM MANUAL
DE LOUÇA LIMÃO

10L

20L

10L

5L

HLL-L

Detergents and aditives specially designed for manual and automatic dishwashing

DESCALCIFICANTE
DESCALER

Descalcificante ácido para máquinas de lavar louça ou
outros equipamentos com incrustações minerais.

HIGIENE PESSOAL
PERSONAL HIGYENE

Para pontos mais críticos onde é necessário aliar a desinfecção às práticas normais de higienização.

Bactericidal Hand Gel

Gel para lavagem de mãos com amplo espectro bactericida e
sem perfume. Deixa as suas mãos cuidadas e suaves.
Indicado para aplicação em áreas hospitalares e
processamento de alimentos.

Disinfectant Alcohol Gel

Desinfetante de mãos, de base alcoólica, em gel. Pode ser
usado em áreas hospitalares ou de processamento de
alimentos. Contém agentes hidratantes.

5L

500ml

5L

500ml

ÁLCOOL GEL DESINFECTANTE

DAG-60

GEL MÃOS BACTERICIDA

DAG-50

5L

DGM-B

For critical areas where it is necessary to join disinfection with normal cleaning practices.

DESINFECTANTE PARA AS MÃOS
Hands Disinfectant

Desinfetante de mãos, de base alcoólica. Pode ser usado
em áreas hospitalares ou de processamento de alimentos.
Contém agentes hidratantes.

Cozinha
CATÁLOGO DE PRODUTOS
SUPERFÍCIES E PAVIMENTOS DE COZINHA
KITCHEN SURFACES AND floors

As superfícies, utensílios, equipamentos e acessórios de cozinha devem ser cuidadosamente limpos e desinfectados.

chlorine disinfectant detergent

DRAIN CLEANER

5L

ABRILHANTADOR DE INOX
STAINLESS STEEL POLISHER

Produto indicado para dar brilho e protecção às
superfícies em aço inoxidável. Proporciona uma
protecção duradoura e um brilho perfeito.

20L

10L

5L

750ml

HTG-30

SLICER AND KITCHEN EQUIPMENT DISINFECTANT

750ml

20L

5L

DESENTUPIDOR DE CANOS

Produto alcalino para desentupimento de canos. Permite
uma remoção eficaz de gorduras e outros resíduos
orgânicos das tubagens.

Detergente clorado para limpeza e desinfecção de
pavimentos. A presença de cloro permite uma desinfecção
eficaz e um branqueamento perfeito.

DESINFECTANTE ALCOÓLICO NÃO RESIDUAL

desinfectante à base de álcool e quaternários de amónio, ideal para a
desinfecção imediata de bancadas e equipamentos. Não necessita de
enxaguamento.

HLI-100

DETERGENTE CLORADO DESINFETANTE

750ml

DAN-R

20L

Concentrated Multiuse Detergent

Indicado para limpezas ligeiras de todo o tipo de equipamentos
da indústria alimentar. Seguro de usar em todos os tipos de
materiais.

5L

DDD-P

Produto baseado em quaternários de amónio indicado para limpeza e
desinfecção de todo o tipo de superfícies. Boa capacidade de
desengorduramento.

DETERGENTE CONCENTRADO MULTIUSOS

2L

Multisurfaces Disinfectant Detergent

HDT-50

DETERGENTE DESINFECTANTE
MULTI-SUPERFÍCIES

HDU-100

5L

DMU-100

Kitchen surfaces, utensils, equipment and accessories must be carefully cleaned and disinfected.

DESENGORDURANTE
HEAVY DUTY DEGREASER

Desengordurante alcalino ideal para a remoção de gorduras, a frio ou a quente.
Indicado para a limpeza de fogões, fornos e grelhadores.

FRUTAS E LEGUMES

FRUITS AND VEGETABLES
Para chegarem à sua mesa com um excelente aspecto visual e sem microrganismos, as frutas, verduras e legumes carecem de uma desinfecção adequada.

300

DPD-80

To get good looking fruits and vegetables free of microorganisms on your table, they must be properly disinfected.

PASTILHAS DESINFECTANTES
SOLID TABLET FOOD DISINFECTANT

Pastilhas com cloro para desinfecção de frutas e verduras.
Podem ser aplicadas na desinfecção de superfícies alimentares
e purificação de água.

Contacte-nos para conhecer todas as nossas soluções!
Mistolin MOÇAMBIQUE, Lda.
Avenida União Africana, nº 8117
Matola A, Matola
Moçambique

t. (+258) 84 626 4326
e. geral@mistolin.co.mz
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Hotelaria
CATÁLOGO DE PRODUTOS
Limpeza é o cartão de visita do estabelecimento! Produtos profissionais especialmente concebidos
para limpeza de diversas superfícies em restaurantes, cantinas, escolas, hotéis, etc.
SUPERFÍCIES
SURFACES

Detergentes multiusos perfumados, com diferentes aromas, especialmente desenvolvidos para limpeza de diversas superfícies.

Chlorinated and Disinfectant pine
SCENTED Detergent

Detergente clorado para limpeza e desinfecção de pavimentos. A
presença de cloro permite uma desinfecção eficaz e um
branqueamento perfeito. Adequado para balneários.

AMBIENTADOR FRESH
air freshner fresh

Ambientador de elevado efeito desodorizante. Indicado para
casas de banho, zonas comuns, automóveis, entre outros.
Com perfume “Fresh”. Remove odores.

20L

5L

HLX -65

7,5% CHLORINE BLEACH

Lixivia concentrada de ação branqueadora e higienizante,
baseada em hipoclorito de sódio, A sua fórmula com
agentes estabilizadores garante uma elevada estabilidade
e eficácia, ao longo do tempo.

500ml

5L

750ml

Detergente para limpeza de vidros e superfícies vidradas,
garantindo um desengorduramento rápido e eficaz.

LIXÍVIA 7,5 CLORO ATIVO

LOX-95

DETERGENTE CLORADO DESINFETANTE
DE PINHO

PERFUMED WINDOWS CLEANER

5L

5L

DDD-F

Detergente para limpeza de superfícies vidradas (cristais,
espelhos, janelas), aço inoxidável, ecrãs de TV ou
computador, bancadas, mármores, azulejos. Deixa uma
agradável fragrância.

LIMPA SUPERFÍCIES VIDRADAS

750ml

MULTI SURFACE PERFUMED CLEANER

HLS-V

MULTIUSOS

HAL-F

5L

750ml

HMU-10

Scented multiuse detergents, with different fragrances, specially designed to clean different surfaces.

REMOVEDOR DE ÓXIDOS
Oxides Remover

Removedor de uso directo, adequado para manchas de
ferrugem e outros óxidos metálicos.

PAVIMENTOS
FLOORS

O processo de conservação e manutenção de um pavimento é essencial para a sua durabilidade.

SCALE REMOVER

Desincrustante ácido com baixa formação de espuma,
para a remoção eficaz de incrustações minerais. Indicado
para limpezas de acabamentos de obra.

DETERGENTE DESINFETANTE
CONCENTRADO LAVANDA
LAVENDER CONCENTRATED
AND DISINFECTANT FLOOR CLEANER

Detergente desinfetante concentrado para a limpeza de
pavimentos. Apresenta um efeito desodorizante a
Lavanda.

5L

DECAPANTE DE CERAS
Wax Stripping Agent

10L

Decapante para a remoção de emulsões em qualquer tipo
de pavimentos duros. Utilizar sempre que seja necessário
aplicar uma cera.

5L

Emulsão para protecção e brilho de pavimentos de
madeira.

HDC-30

5L

ACRYLIC WOOD FLOOR PROTECTION
AND FINISH

HLT ‘s

5L

HDP-30

DESINCRUSTRANTE

CERA ACRÍLICA PARA MADEIRAS

5L

ACRYLIC FLOOR PROTECTION AND FINISH

HCM-50

CERA ACRÍLICA

Emulsão para protecção e brilho de todo o tipo de
pavimentos, excepto madeira.

DDC-V

5L

HCA-50

The process used for preserving and maintaining a floor is crucial for its durability.

LAVA-PAVIMENTOS PERFUMADO
ALL-PURPOSE PERFUMED FLOOR CLEANER

Lava-Pavimentos para a limpeza geral de todo o tipo de
pavimentos resistentes à água. Com fragrância a
Lavanda, Floral, Marinho, Maçã, Limão e Aloé Vera.

Hotelaria
CATÁLOGO DE PRODUTOS

HIGIENE PESSOAL
PERSONAL HIGYENE

Com uma forte componente hidratante, os sabonetes líquidos da Mistolin limpam e proporcionam um toque aveludado, macio e sedoso à pele.

SABONETE NACARADO ROSA
ROSE FRAGRANCE HAND SOAP

Gel para lavagem de mãos, com elevado teor de agentes
hidratantes. Devido ao seu pH neutro, pode ser aplicado
em peles sensíveis. Com aroma Floral.

5L

BSL-N

5L

BSR-N

With a strong moisturizing component, Mistolin liquid soaps clean and make your skin softer and smoother.

SABONETE LIQUIDO NACARADO BRANCO
OCEAN FRAGRANCE LIQUID HAND SOAP

Gel para lavagem de mãos, com elevado teor de agentes
hidratantes. Devido ao seu pH neutro, pode ser aplicado
em peles sensíveis. Com aroma “Marinho”.

WC

As nossas soluções permitem executar desde as operações mais simples às mais difíceis, com excelente desempenho e simplicidade.

HPD-U
5L

750ml

HWC-F

Creme para limpeza de louças sanitárias. Apresenta
elevada capacidade de remoção da sujidade, inclusive
manchas difíceis, sem riscar as superfícies.

DESINCRUSTANTE PARA LOIÇAS
SANITÁRIAS FRESH
TOILET CLEANER GEL

Desincrustante para eliminação de calcário, manchas de
ferrugem e outras sujidades inorgânicas. De efeito
desodorizante prolongado.

3,2 Kg

PASTILHAS DESODORIZANTES DE
URINÓIS
Urinals Deodorizing Pads

Cubos desodorizantes para a neutralização de odores na casa de
banho. Previnem a formação do calcário.

5L

SOFT ABRASIVE LIQUID CLEANSER

650 gr

750ml

CREME DE LIMPEZA

HAC-20

5L

HCL-25

With our solutions, you can easily perform from the simplest to the most complex operations with excellent results.

HIGIENIZANTE SANITÁRIO E ANTICALCÁRIO
Acid Daily Washroom Cleaner

Produto para limpeza diária de louças sanitárias. Impede
formação de calcário. Limpa, dá brilho e desinfeta.

Contacte-nos para conhecer todas as nossas soluções!

Mistolin MOÇAMBIQUE, Lda.
Avenida União Africana, nº 8117
Matola A, Matola
Moçambique

t. (+258) 84 626 4326
e. geral@mistolin.co.mz
/MistolinMocambique

www.mistolin.co.mz

Lavandaria
CATÁLOGO DE PRODUTOS
A pensar nas exigências de qualidade necessárias ao bom desenvolvimento do negócio de lavandaria,
a Mistolin dispõe de um conjunto de soluções para o tratamento de todo o tipo de tecidos.

DETERGENTES
DETERGENTS

Produtos para o tratamento de todo o tipo de tecidos, em lavandarias institucionais, comerciais ou industriais, com doseamento automático ou manual.

DETERGENTE EM PÓ
POWDER DETERGENT

Detergente atomizado com agentes branqueadores
oxigenados, desenvolvido para a lavagem de roupa à
máquina e à mão.

12 kg

25 Kg

DETERGENTE ATOMIZADO ALTO
RENDIMENTO EM PÓ COM ENZIMAS
HIGH PERFORMANCE ATOMIZED POWER
DETERGENT WITH ENZYMES

Detergente atomizado com enzimas e agentes
branqueadores à base de oxigénio ativo, formulado para a
lavagem de roupa à máquina.

0-60
Cº

20L

12 Kg

0-60
Cº

LDL-40

0-60
Cº

DELAV-1000

DELAV-100

Products for the treatment of all type of fabrics, in institutional, commercial or industrial laundries, with automatic or manual dosing.

DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO
NEUTRAL LIQUID DETERGENT

Detergente líquido neutro, com elevado teor de
tensoativos, indicado para lavagem à máquina ou à mão
de todo o tipo de roupa, inclusive lãs e outros tecidos
delicados.

BRANQUEADORES
bleachers

Desenvolvidos para eliminar a sujidade, mantendo a brancura e as cores sempre vivas, garantem eficácia, qualidade e a rentabilidade do processo de lavagem.
Developed to eliminate dirt and preserve whiteness and bright colours, Mistolin bleachers ensure efficiency, quality and and cost-effective washing process.

Branqueador com 9% de cloro ativo, indicado para o
tratamento e desinfeção de roupa branca.

BRANQUEADOR OXIGENADO DESINFETANTE
DISINFECTING OXYGENATED BLEACHER

Produto branqueador baseado em ácido peracético e peróxido de
hidrogénio, desenvolvido para a lavagem e desinfeção de roupa de cor
na máquina.

45-60
Cº

LBC-P

CHLORINATED BLEACHER

LBO-D

20L

LLX-65

BRANQUEADOR CLORADO

20L

40-70
Cº

45-60
Cº

10 kg

BRANQUEADOR CLORADO EM PÓ
POWDER CHLORINATED BLEACHER

Branqueador em pó baseado em cloro orgânico.
Formulado para branqueamento e desinfeção de roupa
branca.

Lavandaria
CATÁLOGO DE PRODUTOS

AMACIADORES

FABRIC SOFTENERS
Roupa suave e macia, com perfumes agradáveis e duradouros foi o nosso objectivo na formulação desta gama de amaciadores.

AMACIADOR NEUTRALIZANTE AZUL
NEUTRALIZING SOFTENER BLUE

Amaciador concentrado formulado para conferir suavidade
e aroma aos tecidos. Neutralizante de resíduos de químicos
da lavagem.

20L

0-40
Cº

5L

5L

20L

0-40
Cº

LAE-10

LAA-10

Soft and smooth clothes, with a pleasant and long-lasting scent.

AMACIADOR FRESH PLUS
FRESH PLUS SOFTENER

Amaciador superconcentrado, com alto teor de
aromatizantes, para conferir suavidade e aroma mais
duradouros aos tecidos. Neutralizante de resíduos de
químicos da lavagem.

ALCALINOS E ADITIVOS

ALKALINES AND ADDITIVES
Os aditivos Mistolin permitem a total eliminação da sujidade mais dificil e resistente, garantindo a qualidade de lavagem.

PRE-WASH ALKALINE ADDITIVE

Aditivo alcalino sequestrante, com agentes dispersantes,
indicado para remoção de gorduras.

REMOVEDOR DE GORDURAS, BATOM E GRAXA
GREASE, LIPSTICK AND SHOE POLISH REMOVER

Removedor de uso directo, adequado para o pré-tratamento de nódoas
difíceis, tais como gorduras, chocolate, batom, graxa, entre outras.

0-40
Cº

500ml

LOX-95

ADITIVO ALCALINO PRÉ-LAVAGEM

0-60
Cº

750ml

20L

5L

LPL-R

0-60
Cº

LRD-40

Mistolin additives ensure total elimination of the hardest and more resistant dirt, ensuring laundering quality.

REMOVEDOR DE ÓXIDOS
Oxides Remover

Removedor de uso directo, adequado para manchas
de ferrugem e outros óxidos metálicos.

Contacte-nos para conhecer todas as nossas soluções!

Mistolin MOÇAMBIQUE, Lda.
Avenida União Africana, nº 8117
Matola A, Matola
Moçambique

t. (+258) 84 626 4326
e. geral@mistolin.co.mz
/MistolinMocambique

www.mistolin.co.mz

Oficinas e Lavagem de Veículos
CATÁLOGO DE PRODUTOS
A Gama auto é o culminar da nossa experiência no campo da lavagem e manutenção de veículos.

LIMPEZA EXPERIOR
EXTERIOR cleaning

As melhores soluções para lavagem manual, de alta pressão e em pórticos e túneis.

LIMPA JANTES
WHEEL AND TRIM CLEANER

Detergente de carácter ácido com propriedades
desengordurantes, indicado para a limpeza de todo
o tipo de jantes.

LIMPA MOTORES
AUTO PARTS AND MOTOR DEGREASERS

Detergente alcalino desengordurante, de base aquosa,
desenvolvido para a limpeza de motores, desengorduramento
de chassis, entre outros.

LIMPEZA INTERIOR
interior cleaning

Produtos para áreas específicas da sua viatura.

DASHBOARD PLASTIC INTERIOR CLEANER

Produto específico para limpeza e proteção de tabliers e outros
plásticos do automóvel. Pode ser aplicado em napas, pele, painel
de controlo, pára-choques, entre outros.

5L
20L

5L

ALE-50

5L
20L

5L

ALT-25

Products for specific areas of your car.

LIMPA TABLIERS

5L
20L

5L

TIRE AND RUBBER CLEANER

Produto indicado para limpar, dar brilho, protecção e
flexibilidade aos pneus e outros
plásticos e borrachas do automóvel.

5L
20L

Champô concentrado, com perfume a marinho, para a
lavagem manual ou automática de automóveis em túneis e
pórticos de lavagem automática.

ABRILHANTADOR DE PNEUS

5L

5L
20L

5L

MANUAL SHAMPOO

5L

ALJ-50

Champô perfumado de carácter alcalino, para a
pré-lavagem de veículos, garantindo assim bons resultados
na remoção de alcatrão, mosquitos, manchas de
combustíveis e filme do tráfego urbano.

CHAMPÔ AUTO

AAP-25

PRE-WASH Shampoo

ALM-50

CHAMPO PRÉ LAVAGEM

ASA-20

5L
20L

5L

APL-200

The best solutions for manual washing, high pressure washing or portico and tunnel washing.

LIMPA ESTOFOS
Upholstery Cleaner

Produto para limpeza de estofos, para aplicação manual ou
através de máquina de extração.

Oficinas e Lavagem de Veículos
CATÁLOGO DE PRODUTOS

HIGIENE PESSOAL
PERSONAL HYGIENE

Com uma forte componente hidratante, os sabonetes líquidos da Mistolin limpam e proporcionam um toque aveludado, macio e sedoso à pele.

APPLE FRAGRANCE DEGREASING PASTE

Produto em pasta para limpeza das mãos com elevado
poder desengordurante. Permite uma remoção eficaz de
toda a sujidade, mantendo as mãos suaves e com aroma a
Maçã.

SABONETE LIQUIDO NACARADO ROSA
ROSE FRAGRANCE LIQUID HAND SOAP

Gel para lavagem de mãos, com elevado teor de agentes
hidratantes. Devido ao seu pH neutro, pode ser aplicado em
peles sensíveis. Com aroma Floral.

5L

BSL-N

PASTA MECÂNICA

5L

5 Kg

BSR-N

APM-35

With a strong moisturizing component, Mistolin liquid soaps clean and make your skin softer and smoother.

SABONETE LIQUIDO NACARADO BRANCO
OCEAN FRAGRANCE LIQUID HAND SOAP

Gel para lavagem de mãos, com elevado teor de agentes
hidratantes. Devido ao seu pH neutro, pode ser aplicado em
peles sensíveis. Com aroma “Marinho”.

ANTICONGELANTES

5L

AAC-10

ANTIFREEZERS

ANTICONGELANTE 10%
ENGINE COOLING SYSTEM LIQUID 10%

Anti-congelante a 10% para evitar o congelamento do líquido
do radiador no Inverno e o sobreaquecimento no Verão. Pode
ser aplicado diretamente nos circuitos fechados dos
radiadores dos automóveis, protegendo o circuito de
refrigeração da corrosão e do congelamento.

Contacte-nos para conhecer todas as nossas soluções!

Mistolin MOÇAMBIQUE, Lda.
Avenida União Africana, nº 8117
Matola A, Matola
Moçambique

t. (+258) 84 626 4326
e. geral@mistolin.co.mz
/MistolinMocambique

www.mistolin.co.mz

