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Recomendações da Bentley                    

Plano de manutenção: Uma rotina de manutenção regular ajuda a 
evitar o acúmulo de sujeira que pode danificar a fibra do carpete, o 
que, por sua vez, pode causar perda da cor e reduzir a durabilidade. 
Uma rotina de manutenção bem planejada pode maximizar a vida 
útil da instalação do carpete e evitar a necessidade de troca por 
causa de desgaste prematuro ou porque o carpete “ficou feio”. 
A manutenção de rotina envolve uma abordagem planejada 
de cuidados diários metódicos, como aspiração e limpeza das 
manchas, além de uma limpeza intermediária e restauradora 
periódica realizada quando a sujeira se torna evidente. 
Sujeira excessiva, manchas teimosas ou derramamentos podem 
exigir métodos diferentes ou uma combinação de métodos. 
Lembre-se que, quando a manutenção é negligenciada ou realizada 
em intervalos irregulares, o carpete pode se deteriorar a ponto 
de se tornar difícil ou impossível recuperar seu brilho e beleza 
originais... não importam os métodos de limpeza usados.
(fonte: Bentley Prince Street – Guia de especificação de 
manutenção)

Limpeza intermediária: Extração a seco 
O método de extração a seco/baixa umidade é seguro, fácil e eficaz 
ao se realizar a manutenção regular. O procedimento utiliza um 
composto úmido (em pó) que não deixa o carpete excessivamente 
molhado, permitindo acesso e tráfego imediatos assim que o 
procedimento é concluído. (fonte: Bentley Prince Street – Guia de 
especificação de manutenção)

Extração com água quente: O carpete da Bentley Prince Street 
pode ser mantido usando uma quantidade de agentes para limpeza 
de carpetes amplamente reconhecidos que estão prontamente 
disponíveis. No entanto, produtos de limpeza que já receberam 
o selo de aprovação do Instituto de Carpetes e Tapetes são os 
preferidos. (fonte: Bentley Prince Street – Guia de especificação 
de manutenção)

MilliCare 
  
Um fornecedor da MilliCare se encontrará com 
você, avaliará seus padrões de circulação de 
pessoas e a quantidade com que ela ocorre e 
projetará um plano para otimizar a aparência e 
expectativa de durabilidade de seu carpete e 
garantir um ambiente interno saudável. 
Ele também pode recomendar as frequências de 
aspiração e técnicas e produtos para limpeza de 
manchas apropriados.

O sistema de limpeza de carpetes e produtos 
têxteis da MilliCare® é um método de limpeza 
que usa um composto absorvente seco e de baixa 
umidade (veja abaixo).

As soluções de limpeza da MilliCare são certificadas 
pelo Selo de Aprovação da CRI como sendo seguras 
e eficazes em carpetes de nylon.
Elas têm a certificação Green Seal para GS-37 que 
as considera ambientalmente responsáveis.
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VOCÊ ESCOLHE. NÓS LIMPAMOS.

Como a MilliCare atende às recomendações de manutenção do fabricante de carpetes
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Limpeza restauradora:  A limpeza profunda se destina a remover 
a sujeira que está entranhada. A extração com água quente é o 
método mais eficaz e o único de caráter restaurador recomendado 
pela Bentley Prince Street. (fonte: Bentley Prince Street – Guia de 
especificação de manutenção)

MilliCare 
  
A MilliCare oferece extração com água quente.  
Nossa experiência demonstra que na maioria dos 
casos o sistema MilliCare fornece a única limpeza 
profunda necessária.
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Como a MilliCare atende às recomendações de manutenção do fabricante de carpetes

fatos:

Além disso, o processo de limpeza a seco para carpetes proporciona os seguintes benefícios: 
• A MilliCare pode ajudar a contribuir em várias categorias de certificação LEED EBOM (Liderança em Energia e Design Ambiental para 
Edifícios já Existentes): Eficiência da água, energia e atmosfera, materiais e recursos, e qualidade ambiental dos ambientes internos 
• Reduz o uso de água e energia em sua instalação 
• A MilliCare usa produtos com certificação Green Seal 
• A MilliCare segue ou excede todos os padrões do Instituto de Carpetes e Tapetes (CRI) 
• Os produtos MilliCare são aprovados pela WoolSafe 


