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Recomendações da Tandus

Desenvolvimento do plano: Implementar um plano estratégico 
é um passo essencial para desenvolver e manter um programa 
de PRESERVAÇÃO bem-sucedido. A manutenção é um processo 
de remoção de sujeira desenvolvido para manter a aparência 
do carpete. O acúmulo de sujeira é um processo que pode ser 
facilmente controlado através da aspiração e identificação de 
lugares sujos. Um diagrama das instalações colabora com o plano 
ao identificar áreas de acúmulo de sujeira antes que elas se tornem 
excessivamente sujas. 
Um plano eficaz inclui um código de cores para um piso, que 
define áreas de extrema, muita, moderada e pouca circulação de 
pessoas; áreas propensas a manchas, e outros locais que podem 
exigir manutenção e limpeza extra. O diagrama das instalações 
com o código de cores facilitará o planejamento de onde e com que 
frequência efetuar a limpeza. 

Limpeza intermediária: A Tandus Flooring indica e aprova a 
utilização do sistema MilliCare para manutenção e limpeza 
intermediária de todos os seus produtos. (fonte: Programa de 
Limpeza Preventiva para produtos da Tandus Flooring) 

Extração com água quente: realizado pelo menos uma vez ao 
ano ou após 4 tratamentos de um encapsulamento ou sistema de 
manutenção intermediário aprovados, a não com o consentimento 
por escrito da Tandus Flooring. 
OBSERVAÇÃO: A extração com água quente é utilizada para 
eliminar produtos de pré-vaporização ou sujeira do carpete. 
NENHUMA solução de limpeza deve ser adicionada à água de 
extração, com exceção dos Agentes de Extração ou Lavagem Ácida 
que podem ser acrescentados ao tanque do Extrator. (fonte: 
Programa de Limpeza Restauradora para produtos da Tandus 
Flooring) 

Soluções de limpeza: As soluções de limpeza aprovadas e listadas 
no CRI SOA são classificadas como tendo um potencial neutro ou 
negativo de resolidificação da sujeira; não secam mantendo sujeiras 
oleosas ou pegajosas; não contêm branqueadores visuais; não 
contêm agentes alvejantes baseados em cloro; contêm PH entre 
4 e 9; podem ser totalmente removidas na lavagem com o uso de 
equipamentos aprovados ou cristalização; e devem ser favoráveis 
ao meio ambiente, não contendo nenhum componente perigoso 
conhecido, assim como apresentando a possibilidade de serem 
removidas com o uso de equipamentos aprovados. (fonte: Programa 
de Limpeza Restauradora para produtos da Tandus Flooring)

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 aprovado pela Tandus Flooring para todos 
os seus produtos.

 
A MilliCare fornece a extração com água quente 
conforme os passos listados pela Tandus, 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. Elas têm a 
certificação Green Seal para GS-37 que as considera 
como ambientalmente responsáveis.
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Como a MilliCare atende às recomendações de manutenção do fabricante de carpetes

4

4

4

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


