
A Solint atua nos mercados de produtos químicos de limpeza Institucional e Industrial desde 1990. Nossos 
produtos são oriundos de elevada tecnologia europeia, de uma das maiores empresas que já atuaram nestes 
segmentos no Brasil. O conceito de aplicação dos produtos é o de alta concentração de ativos, 
permitindo grandes diluições e elevada rentabilidade no uso, gerando uma relação 
de custo x benefício excelente para o cliente. Temos uma política 
clara de atuação no mercado e de inter-relação sadia com os 
diversos canais comerciais como representante, revendedor 
e distribuidor, sempre com o objetivo maior de satisfação plena 
dos clientes.
O portfólio de produtos é composto por duas grandes 
divisões: Industrial e Institucional. Nossas linhas de 
produtos abrangem as mais diversas áreas, como limpeza, desinfecção,  
tratamento de pisos e superfícies, higiene pessoal e geral, limpeza 
industrial, etc. Também produzimos para terceiros. 
Desenvolvemos produtos que atendem às necessidades 
específicas de cada cliente.

Nossos principais propósitos são:

• Satisfazer os clientes, atendendo seus requisitos de 
produtos;

• Desenvolver parcerias com os fornecedores que 
atendam aos requisitos regulamentares e 
estatutários;

• Operar com processos de produção cada vez 
mais eficazes;

• Prover condições de trabalho adequadas;
• Treinar os funcionários;
• Incentivar a melhoria contínua em todas as atividades da Solint.

Divisão Institucional – Higiene e limpeza onde você mais 
precisa

Abrange todas as áreas onde o homem consome ou utiliza serviços. 
Para este perfil heterogêneo de mercado, desenvolvemos toda uma 
gama de produtos capazes de solucionar todos os desafios de limpeza e 
higiene.

• Higiene de Roupas  • Higiene Geral  • Higiene e Tratamento de Pisos 
• Higiene de Cozinhas  • Especialidades  • Higiene Pessoal  

• Higiene de Veículos  • Desinfetantes

Exemplos: hospitais, clínicas, laboratórios, hotéis, bares, restaurantes, 
indústrias, condomínios, clubes, postos de combustível, escolas, 
universidades, lava-rápidos, empresas limpadoras, lavanderias, tinturarias, 
órgãos públicos, shopping centers, padarias, escritórios, empresas, 
fábricas, academias, bancos, lojas, supermercados, etc.

Divisão Alimentícia – Limpeza que garante a qualidade

Abrange todos os setores da indústria alimentícia e bebidas, atuando 
com produtos e aditivos nas áreas de limpeza e desinfecção, como 
auxiliares no processo de produção de refrigerantes, cervejas, 
sucos, carnes, laticínios, massas, águas, etc. Inclui também a indústria 
agropecuária (fazendas e produtores de leite).

• Limpeza Geral  • Lavagem de Garrafas  • Ultrafiltração  
• Limpeza e Desinfecção  • Tanques e Equipamentos

Exemplos: limpeza geral de indústrias alimentícias, lubrificantes de 
esteiras transportadoras, lavagem de garrafas, desinfetantes, limpeza de 
tanques, limpeza de membranas de ultrafiltração, aditivos para soluções 
cáusticas e ácidas, limpadores para canhões de espuma, etc.
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Produção para Terceiros – Mais que clientes, formamos 
parcerias

A Solint atua também no desenvolvimento e produção de marcas 
próprias de terceiros. Conta com instalações de produção e 
laboratórios que garantem aos clientes um atendimento com qualidade, 
rapidez e confiabilidade. Estamos capacitados a atender empresas de 
vários setores, como supermercados, empresas agropecuárias, empresas 
de cosméticos, etc.

Divisão Doméstica - Confiabilidade que levamos para sua 
casa

• compreende dois produtos para lavagem e secagem automática de 
pratos e louças, à venda na rede varejista.

• Máquinas automáticas domésticas de lavar louças. 

Política de Produtos
• Produtos com elevada carga de ativos;
• Fórmulas modernas e balanceadas;
• Qualidade garantida;
• Eficiência e rentabilidade permanentes;
• Preços justos;
• Proporcionar aos clientes uma completa satisfação de suas necessidades e 

aos revendedores a oportunidade de ótimos e duradouros negócios.

Política Comercial
• comercializar os produtos Solint dentro de regras absolutamente claras;
• Ética e honestidade no relacionamento com e entre os agentes comerciais;
• Satisfação máxima de cada cliente.

Política de Qualidade
• certificação de Qualidade ISO 9001, na busca de um fluxo operacional 

organizado, coerente e eficiente em relação aos clientes externos, internos 
e aos nossos fornecedores.

Política Social
• Utilizar materiais excedentes para a confecção de produtos adequados 

para a limpeza de instituições beneficentes e comunidades carentes, 
observados todos os critérios de qualidade e respeito ao meio ambiente, 
comuns a toda linha de produtos Solint.

Política Ambiental
• respeitar integralmente o meio ambiente;
• Não despejar resíduos sólidos ou líquidos que possam prejudicar o 

entorno da planta industrial;
• respeitar as regras governamentais de controle ambiental relacionadas aos 

nossos clientes.

Solint – excelência em produtos e atendimento

• Suporte Técnico • Flexibilidade Produtiva • Presteza comercial • Tecnologia Intensiva • Qualidade controlada • ambiente Limpo
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Políticas da Empresa

Em virtude de constantes pesquisas para aprimoramento de nossos produtos, reservamo-nos 
o direito de efetuar modificações técnicas ou alterar as especificações de material, a qualquer 
tempo, sem prévio aviso.

Divisão Metalúrgica –  Onde limpeza é questão de 
produtividade

Abrange todos os setores da indústria metalúrgica, siderúrgica, 
eletrodoméstica, autopeças, montadoras de veículos, indústrias de 
metais, vidro, máquinas e equipamentos, esmaltação, transporte e 
mecânicas em geral, atuando com produtos aditivos especiais para 
limpeza, desengraxe, decapagem, deformação e proteção de chapas de 
metal, peças de ferro, aço e alumínio. 

• Desengraxantes alcalinos  • Desengraxantes  Neutros  
• Desengraxantes para alumínio  • Coagulantes de Tintas  
• Aditivos e Antiespumantes  • Manutenção  • Decapantes

Exemplos: limpadores alcalinos, limpadores neutros, coagulantes, 
limpadores de alumínio, aditivos, produtos para manutenção, desengra-
xantes, protetivos, decapantes ácidos, antiespumantes, óleos protetivos.
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