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Recomendações da Brintons                       

Planejamento para Cuidados e Manutenção: É importante 
estimular, desde o primeiro dia, um programa de cuidados e 
manutenção bem planejado que identifica os diferentes tipos de 
áreas de circulação de pessoas na instalação, combinando as 
necessidades desses locais com os procedimentos regulares e 
planejados de limpeza e manutenção. 
Cada área da instalação exigirá um plano de manutenção individual 
desenvolvido de acordo com os padrões de tráfego de pessoas e 
taxas de acúmulo de sujeira. Esses planos devem ser baseados 
em auditorias formais do local com layouts, fluxos de tráfego 
e previsões do nível de tráfego – tudo isso sendo levado em 
consideração. (fonte: Diretrizes de Limpeza e Manutenção da 
Brintons) 

Limpeza intermediária: O composto com pó absorvente é um 
sistema de limpeza a seco para carpete muito eficaz. O composto 
é formado por uma partícula umedecida com água/detergente/
emulsão solvente. Seu propósito é quebrar e absorver as 
partículas de sujeira da superfície do carpete. O composto com pó 
absorvente é espalhado uniformemente sobre o tapete e escovado 
usando uma máquina especial com escovas rotativas girando em 
sentido oposto uma à outra. As escovas ajudam a levantar a face e 
restaurar a aparência da superfície, assim como a limpar as fibras. 
Após a secagem do pó (aproximadamente 1/2 hora), ele deve ser 
removido da superfície do carpete usando um aspirador vertical 
potente. A limpeza com pó absorvente tem a vantagem de que 
apenas as áreas muito sujas do carpete precisam ser limpas. 
(fonte: Diretrizes de Limpeza e Manutenção da Brintons)

Extração com água quente: O tanque de extração com água 
quente é preenchido com um condicionador diluído para fibra, 
sem xampu. Uma solução de pré-vaporização é então aplicada 
ao carpete usando um pulverizador potente com um bico de 
pulverização fino. A solução química é deixada em descanso por 
alguns minutos, a fim de que ela entre em ação e o carpete seja 
tratado com a máquina de extração com água quente enchida 
com o condicionador de fibra. Isso libera a pré-vaporização do 
carpete, deixando as fibras em uma condição muito limpa, menos 
propensas a atrair mais sujeira. É extremamente importante, seja 
qual for o sistema empregado, que o carpete não seja molhado, 
caso contrário pode ocorrer encolhimento. (fonte: Diretrizes de 
Limpeza e Manutenção da Brintons)

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. 

O sistema de limpeza da MilliCare para carpetes 
é um método de limpeza efetuado através de um 
composto absorvente seco e de baixa umidade. 
(veja abaixo) 

A MilliCare fornece a extração com água quente 
conforme os procedimentos descritos pela Brintons, 
se necessário. 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
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Pontos fundamentais a serem lembrados: Apenas os produtos 
adequados para o uso em carpetes ricos em lã devem ser 
utilizados, isso também se aplica aos nossos carpetes 100% de 
nylon. Os produtos adequados estão listados no site “WOOLSAFE” 
em www.woolsafe.org. 
É muito importante que o carpete não seja molhado durante a 
extração com água quente ou qualquer outro processo de limpeza, 
caso contrário pode ocorrer o seu encolhimento. (fonte: Diretrizes 
de Limpeza e Manutenção da Brintons)

MilliCare 
  
Os produtos MilliCare são aprovados pela WoolSafe. 
O sistema de limpeza a seco da MilliCare 
para carpetes não permite que o carpete seja 
molhado, pois há a possibilidade de ocorrer o seu 
encolhimento.

4

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 
• A MilliCare também pode fornecer uma vasta gama de sistemas de barreiras de contenção de sujeira.


