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Recomendações da Milliken

Fornecedores de serviços recomendados e método de limpeza: 
A recomendação da Milliken para manutenção de carpetes é usar 
o sistema de limpeza a seco da MilliCare fornecido pela empresa 
de cuidados de carpetes e (superfícies) têxteis MilliCare, uma rede 
de franquias de profissionais de manutenção de carpete altamente 
treinados localizada em todo o mundo. 

A Milliken NÃO recomenda nenhum sistema de limpeza composto 
de detergente ou produtos à base de solventes. Estudos revelaram 
que a resolidificação excessiva da sujeira é proveniente de resídu-
os deixados nas fibras do carpete ao se utilizar estes sistemas. A 
Milliken NÃO recomenda o uso de alvejantes à base de cloro ou 
produtos gerais de limpeza de áreas com base em peróxido já que 
eles podem remover a cor do carpete. Além dos problemas de 
resolidificação excessiva da sujeira, observamos danos na textura 
das fibras, deformação de fios e dos carpetes, e danos na face dos 
carpetes em razão de procedimentos de limpeza da superfície, 
como a limpeza giratória. 

Para marcar uma reunião introdutória e uma demonstração para 
sua instalação, ligue para 1.888.88M.CARE ou acesse nosso site 
www.millicare.com.br para buscar um fornecedor local. (fonte: 
Recomendação da Milliken para Manutenção de Carpetes)

MilliCare 
  
Todos os fornecedores MilliCare são aprovados pelo 
Selo da CRI. MilliCare e, é o método recomendado 
para o carpete Milliken para cuidados de carpetes e 
produtos têxteis MilliCare. 

A MilliCare não utiliza equipamentos giratórios de 
limpeza, solventes ou produtos de limpeza que 
contenham alvejantes de cloro ou produtos à base 
de peróxido para limpeza geral de áreas.
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VOCÊ ESCOLHE. NÓS LIMPAMOS. 

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 proteção de entrada


