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Recomendações da Mohawk

Fornecedores de serviços recomendados: Selo de Aprovação da 
CRI para os Fornecedores de Produtos e Serviços (fonte: site da 
CRI) 

Limpeza intermediária eficaz: 
• Aspiração e erguimento da parte superior do carpete para limpeza 
• Limpeza de manchas a seco ou úmida 
• Limpeza de baixa umidade ou extração com água quente em 
áreas de alto tráfego de pessoas 
(fonte: Guia de Manutenção da Mohawk para Carpetes 
Comerciais)

Limpeza profunda restauradora: O Grupo Mohawk recomenda 
a extração com água quente como o método mais eficaz para 
fornecer resultados de limpeza profunda restauradora. (fonte: Guia 
de Manutenção da Mohawk para Carpetes Comerciais)

Equipamento: Aspiração vertical com motor duplo com uma barra 
de batedor ou uma fileira dupla de escovas.... O Grupo Mohawk 
recomenda os equipamentos da CRI que foram aprovados para 
esta aplicação. (fonte: Guia de Manutenção da Mohawk para 
Carpetes Comerciais)

Níveis de pH: Utilize apenas detergentes que tenham um fator 
de pH abaixo de 10 e contenham baixos níveis de compostos 
orgânicos voláteis (VOCs) (fonte: Guia de Manutenção da 
Mohawk para Carpetes Comerciais)

Meio ambiente: Melhorar a qualidade do ar ao manter os carpetes 
limpos

MilliCare 
  
Todos os fornecedores da MilliCare são aprovados 
pelo Selo da CRI. 
 

MilliCare é um programa completo de limpeza 
intermediária que usa aspiração, limpeza para 
remoção de manchas e tecnologia de baixa 
umidade. (veja abaixo)

A MilliCare oferece a extração com água quente 
através de equipamentos Windsor, se necessário. 
Nossa experiência demonstra que na maioria dos 
casos o sistema MilliCare fornece a única limpeza 
profunda necessária.

A MilliCare usa a aspiração vertical com motor 
duplo Windsor Versamatic que recebeu o Selo de 
Aprovação da CRI de nível Prata.

O nível de pH da MilliCare é de 8,0.

Quando usada em conjunto com um sistema de 
climatização eficaz, a MilliCare remove até 99% 
dos poluentes e compostos orgânicos voláteis 
prejudiciais.
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VOCÊ ESCOLHE. NÓS LIMPAMOS. 

Como a MilliCare atende às recomendações de manutenção do fabricante de carpetes
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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
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