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Recomendações da Shaw 

Desenvolvimento de uma programação de manutenção: A 
manutenção de carpetes deve ser definida como um programa 
marcado, ao invéz de uma série aleatória de limpezas infrequentes 
e reações às condições de sujeira. Adequar o projeto do programa 
para a quantidade de tráfego de pessoas e tipo de sujeiras pode 
variar por região. 

Limpeza intermediária: Os sistemas de encapsulamento de baixa 
umidade melhoram eficientemente a aparência com tempos de 
interrupções limitados. O agente de limpeza certificado pelo Selo 
de Aprovação da CRI é aplicado e agitado mecanicamente na face 
do carpete, em seguida, é deixado secar, e, depois, aspirado para 
remover a sujeira encapsulada. Em conjunto com a extração com 
água quente programada, o método de baixa umidade ajuda a 
manter uma aparência superior para o carpete. 
(fonte: “Guia de Referência Instantânea da Shaw para Cuidados 
Bem-Sucedidos dos Carpetes”) 

Extração com água quente: A extração com água quente limpa 
os materiais oleosos que as aspirações não conseguem remover, o 
que responde por 15% de toda a sujeira. A frequência da extração 
com água quente deve ser definida pelo programa de manutenção. 
Se o carpete parecer escuro ou sujo entre as limpezas, a frequência 
deve ser aumentada. A proximidade a áreas com alto teor de sujeira 
oleosa pode exigir extrações com água quente mais frequentes. 
Passos a serem seguidos: 

1. Aspire completamente todo o carpete. 
2. Aplique um limpador para tapete de passagem de pessoas 
certificado pelo Selo de Aprovação da CRI (www.carpet-rug.org). 
3. Agite o carpete para permitir que o limpador penetre. Aguarde 
10 minutos. 
4. Extraia com uma unidade de extração que possa aplicar 
água de enxágue a uma proporção superior a 3,78 litros por 
minuto, com força de recuperação suficiente para evitar molhar 
excessivamente o carpete. Não use máquinas de extração que 
reciclam a água. 
5. Use ventiladores ou motores de ar para diminuir o tempo de 
secagem. 

(fonte: “Guia de Referência Instantânea da Shaw para Cuidados 
Bem-Sucedidos dos Carpetes”)

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 a seco da MilliCare para 
carpetes é um método de encapsulamento de baixa 
umidade, certificado pelo Selo de Aprovação da CRI. 
(veja abaixo)

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

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


