Clean Working Clean Living

Green Paper

“O que faz o mundo mudar não são
pensamentos, idéias ou palavras...
São atitudes!” *

* Albert Einstein
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milliCare: um parceiro em manutenção para construções já existentes.
Operação e Manutenção (LEED EBOM).
LEED e milliCare
O Leadership in Energy and Environmental
Design ou LEED é uma certificação do Green
Building Council americano (USGBC) para
edifícios sustentáveis. O LEED reconhece
organizações que constroem ou operam em
edifícios chamados verdes.
Para conseguir a certificação, as organizações
pontuam em categorias específicas por suas
iniciativas sustentáveis e obtêm a certificação
para seu edifício.

milliCare LEED EBOM
LEED para Edifícios existentes: Operações e Manutenção (LEED
EBOM) é o único programa de certificação com foco em operação
contínua. Contempla como a manutenção do edifício é feita, não
apenas como ele foi construído. O programa dá pontos para
edifícios adaptados ou reformados em edifícios verdes, com
planos efetivos de manutenção e procedimentos sustentáveis.
A milliCare contribui para 4 das 6 categorias no LEED EBOM, incluindo ferramentas que
você pode usar para ganhar pontos na Qualidade de Ar Interno.
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Categorias no LEED EBOM
1.Eficiência - Água
“Maximizar a eficiência da água e
reduzir a carga de fornecimento de água
e desperdício”.
Escolha a milliCare e seu sistema a
seco ao invés do sistema de extração
molhada, há uma economia de 50
galões (189 litros) para cada 10.000 pés
quadrados (929 metros quadrados) de
carpetes limpos.
2.Energia e atmosfera
“Conservar energia, controle de refrigeração, redução de ozônio e exploração de
recursos renováveis de energia”.
Escolha a milliCare para resultados eficientes e usar menos energia do que em
processos molhados. O método molhado usa 319% mais energia para limpar a mesma
área acarpetada do que a milliCare.
3.Materiais e recursos
“Reduzir os resíduos de construção, uso de materiais com
componentes altamente recicláveis e, uso de material local
para minimizar os custos de transporte”.

Escolha a milliCare e contribua diretamente nesses pontos da categoria de
qualidade ambiental:
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Pré-requisito 3. Política de Limpeza Verde:
“Estabelecer um procedimento padrão de limpeza e de
política verde”.
A milliCare fornece um plano personalizado para
limpeza de sua superfície forrada com um
procedimento padrão, seguido e aperfeiçoado por
nosso time de técnicos.
Crédito 3.1. Programa de limpeza de alta performance:
“Reduzir a exposição dos ocupantes e staff de
manutenção a produtos químicos perigosos que podem
adversamente impactar na qualidade de ar interno e em outros fatores”.
A milliCare fornece a ficha FISPQ de seus produtos químicos para comprovar sua
atoxidade e segurança de manuseio. Ainda, a customização dos planos de
manutenção podem servir como um componente para que o programa atinga alta
performance.
Crédito 3.4, 3.6. Produtos e Materiais de limpeza Sustentáveis:
“Reduzir o impacto ambiental dos produtos de limpeza, produtos de papel para a
limpeza e sacos de lixo descartáveis”.
Os produtos da milliCare para limpeza de carpete possuem a certificação Green Seal
Standard, GS 37.
Crédito 3.7. Equipamentos para Limpeza Sustentável: “Reduzir a exposição dos
usuários e equipe de manutenção à contaminantes potencialmente prejudiciais do uso
de aspiradores e outros equipamentos”.
A milliCare utiliza somente aspiradores e extratores certificados pelo Carpet & Rug
Institute, principal orgão do setor.
Crédito 3.8. Sistemas de Barreiras de Contenção: “Reduzir a exposição dos usuários
aos contaminantes do ar com capachos na entrada ou gradeado na entrada”.
Os franqueados da Milliken são revendedores de um sistema de alta performance de
barreira de contenção, chamado Milliken First Appearances™. Os capachos são
projetados para trabalhar em conjunto com os planos de manutenção.
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4 - Qualidade de Ar Interno
“Materiais e Procedimentos para limpeza considerados verdes são mais saudáveis aos usuários
e ao ambiente”.
- Remove mais de 99% dos agentes alergênicos para a melhora da qualidade de ar
interno*;
- Ganhou o selo de aprovação do Carpet & Rug Institute como um sistema de limpeza
profundo;
- Ministra à seus técnicos aplicadores cursos do Institute of the Inspection, Cleaning and
Restoration Certification (IICRC);
- Usa produtos para a limpeza que são seguros, não tóxicos e de baixa emissão de
carbono.
* quando usado com um sistema de ar condicionado apropriado.

Conclusão
A milliCare pode servir como um parceiro especialista no processo de certificação LEED
EBOM e fornecer resultados tangíveis para seu plano personalizado de certificação
LEED.

Para saber mais, acesse www.millicare.com.br.
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