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Recomendações da Interface 

Plano de manutenção abrangente: Um programa de manutenção 
efetivo é composto de cinco elementos-chave: 
Manutenção preventiva – Retenção da sujeira que entra no 
prédio através barreiras de contenção. Isso inclui tapetes externos, 
tapetes internos e tapetes em outras áreas interiores de alto 
tráfego. 
Aspiração – A aspiração regular é a parte individual mais 
importante de um programa de manutenção. A aspiração é 
projetada para remover a sujeira sólida. 
Remoção de manchas e marcas de pingos – A resposta rápida 
às manchas é chave. Quanto mais rápido tratar a mancha líquida, 
menor será a chance de uma mancha permanecer. 
Limpeza intermediária – Vários métodos diferentes podem ser 
utilizados. Se usado regularmente, a limpeza intermediária pode 
adiar a necessidade de limpeza restauradora. 
Limpeza restauradora – Limpeza profunda projetada para remover 
a sujeira encrustada. A extração com água quente é o método mais 
eficaz e o único de caráter restaurador recomendado pela Interface 
& Bentley Prince Street.

Limpeza intermediária: Extração a seco 
O método de extração a seco de baixa umidade é seguro, fácil e 
eficaz para a manutenção em uma base regular. O procedimento 
utiliza um composto úmido (em pó) que não deixa o carpete 
molhado e permite o acesso e tráfego imediato assim que o 
procedimento é concluído. 
Siga este processo para a extração a seco: Aspire completamente 
o carpete. Espalhe o composto de extração no carpete e, em 
seguida, agite usando um aplicador de baixa umidade com 
escovas rotativas que giram em sentido contrário para escovar 
delicadamente o composto úmido na fibra, desalojando e 
dispersando a sujeira acumulada. Aguarde 30 minutos para secar 
antes de aspirar totalmente o composto.

MilliCare 
  
Um fornecedor da MilliCare se encontrará com 
você, avaliará 
os 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. 

Os fornecedores da MilliCare têm uma ampla gama 
de produtos modernos disponíveis para apanhar e 
reter a sujeira.

O sistema de limpeza a seco da MilliCare para 
carpetes é um método de extração a seco de baixa 
umidade, certificado pelo Selo de Aprovação da CRI. 
(veja abaixo)
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Extração com água quente: A extração com água quente é um 
método eficaz para a remoção de sujeiras pesadas do carpete. 
Comece pré-vaporizando o detergente para carpete usando um 
vaporizador do tipo bomba ou elétrico. A aplicação deve ser sobre 
toda a superfície do carpete, e não apenas nas faixas de tráfego 
de pessoas. Agite o angente pré-vaporizador com um aplicador de 
baixa umidade com escovas duplas rotativas que giram em sentido 
opostos. Deixe em exposição por 10 minutos. Usando apenas água 
limpa no extrator, enxágue completamente o tapete. (fonte: Guia 
de Manutenção e Especificação da Interface) 

Soluções de limpeza: Carpetes da marca Interface podem 
ser preservados usando vários agentes de limpeza de carpete 
disponíveis e amplamente reconhecidos. Alguns produtos de 
limpeza até já receberam o selo de aprovação do Instituto de 
Carpetes e Tapetes. Para obter uma lista dessas soluções de 
limpeza certificadas, consulte o site da CRI em  
www.carpet-rug.org. Sempre siga as diretrizes recomendadas 
pelo fabricante para o uso de qualquer solução de limpeza.

MilliCare 
  
A MilliCare fornece a extração com água quente 
conforme os passos listados pela Interface, se 
necessário. Nossa experiência demonstra que na 
maioria dos casos o sistema MilliCare fornece a 
única limpeza profunda necessária.

As soluções de limpeza da MilliCare são certificadas 
pelo Selo de Aprovação da CRI como sendo seguras 
e eficazes em carpetes de nylon.
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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 proteção de entrada


