
Protegendo o futuro. 
Construção Carpete Tufado

Face de Fios 100% Náilon

Método de Pintura Solução de Pintura

Figura da Placa Loop Alto e Baixo

Altura da Placa 2,5 mm a 4,0 mm (±0,5 mm)

Manômetro 1/10"

Ponto 10st / polegada

Aprovação ECOS

Espessura Total 7,0mm (±0,5mm)

Peso Total (LÍQUIDO) 4,4kg / m2

Dimensões 50 cm x 50 cm

Embalagem 20 pcs = 5m2 /caixa

País de Origem Japão

Especificações e diferenciais

ECOSRS7

• made in japan by suminoe

Selo ECO
Esse selo declara que o produto é certificado pela 
Associação Japonesa do Meio Ambiente por sua função de 
preservação ambiental. Número da Certificação: 10118034

Retardo de Chama
O produto atende às exigências da Lei de Bombeiros no Japão
e é certificada pela Associação de Retardo de Chama Japonesa.
Número de Registro: E2120028

Anti-estático
O ECOS RS7 possui, junto com os fios de fibra, um condutor elétrico.
A forma de acabar com os problemas anti-estáticos.

Baixo COV
Os produtos de baixo COV precisam comprovar uma emissão 
de formaldeídos inferior a 5µg/㎡h. O ECOS RS7 se enquadra
nesta classificação e é aprovado pelo "Conselho de Avaliação de
Desempenho de Tecidos Internos" no Japão.
Número de Aprovação: J12-20775

J12-20775

Como podemos deixar uma vida melhor para as próximas gerações?

O ECOS RS7 foi desenvolvido a partir de materiais reciclados. 

Para isso, criou-se um sistema no qual os carpetes usados que, até então,

não tinham destinação, se transformam em grande parte da matéria-prima 

do ECOS RS7. Graças a esta tecnologia, o produto consumido pode ser

reutilizado infinitas vezes. 

Fazer um produto de qualidade que protege o futuro,

Esta é a filosofia do ECOS RS7
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Construindo o futuro.
O ECOS RS7 nasceu de um sistema de redução
de resíduos que cria matérias-primas infinitamente renováveis. Sistema de Reciclagem ECOS 

Reutilização dos resíduos como matéria-prima. 

A maior utilização de material
reciclado no mercado de carpetes
em todo o mundo.

Em resposta à crescente conscientização em torno das questões ambientais, tais como o esgotamento 
de combustíveis fósseis, incluindo o petróleo, a crescente produção de resíduos industriais e o aquecimento
global causado pela emissão de gases de efeito estufa, o que pode uma indústria pioneira fazer?
Para responder esta pergunta, o ECOS RS7 foi desenvolvido a partir do "Sistema de Reciclagem ECOS",
que reduz resíduos e faz com que o ciclo de vida dos materiais utilizados seja eterno. 
Ao colocar no mercado uma solução de carpete em placas reciclado com o mesmo nível de desempenho
de custo das placas que são fabricadas a partir de recursos novos, o ECOS RS7 tem como objetivo
construir uma Sociedade de Baixo Carbono e Reciclada.

Esse é o Sistema de Reciclagem ECOS. Ao renovar a linha de produção, se alcançou
o mesmo nível de desempenho, seja de qualidade ou financeiro, das placas que são
fabricadas a partir de recursos novos.

Materiais reciclados são utilizados como materiais de suporte

A proporção de material reciclado na 
maioria dos carpetes em placas existente 
no mercado varia entre 25% e um pouco 
mais de 40%. O ECOS RS7 alcançou a
proporção de 70% do material reciclado,
que supera, em muito, os já existentes.

O peso do produto também foi reduzido em
cerca de cinco por cento, o que proporciona
cargas de transporte mais baixas.

Controle de segurança e seleção
para matérias-primas que
serão recicladas.

O ECOS RS7 utiliza apenas resíduos de 
carpete em placas, reciclados e utilizados
como materiais de suporte, o que garante
segurança por meio de controle da origem
de materiais, de forma visível.

ECOSRS7 ECOSRS7

70％
reciclado!

Conheça nossos Materiais de Suporte
entrega dos carpetes

reciclados 
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backing dos carpetes



200mg/ m2

440mg/ m2

                                   

Limpeza do Ar!

Ciclo de 24 horas 
de desodorização 
sem qualquer 
consumo de energia

Absorve e decompõe formaldeído
causador da síndrome do edifício doente

100％ de eliminação de odor, em aproximadamente 2 horas
Segurança do agente processador

Segurança do carpete depois que o formaldeído é desodorizado

Agente processador totalmente seguro, mesmo após a desodorização

Duplo efeito desodorante que elimina os
odores de forma rápida e eficiente.

Triple FreshII® é um processo ecológico de desodorização sem uso de 
energia ou eletricidade. Ele decompõe formaldeído, causador da
síndrome do edifício doente, odores de fumaça, animais e lixo, além
de outros odores do ambiente, transformando-os, pela utilização do
oxigênio do ar, em substâncias não prejudiciais, tais como água (H2O)
e dióxido de  carbono (CO2). Triple FreshII® desempenha um ciclo
desodorizante silencioso, porém potente, por 24 horas, e que pode ser
usado de forma semi-permanente.

Um efeito desodorizante muito poderoso é produzido a partir
da combinação de dois diferentes tipos de desempenhos (A e B).

Rápida desodorização por meio de uma reação química.
O formaldeído, combinado com uma substância de nitrogênio
especial, é decomposto em substâncias seguras e menos nocivas.
Esse mecanismo é uma reação química, e, por meio da utilização
de substâncias reativas, desodoriza rapidamente o formaldeído
e proporciona um desempenho inicial excelente.

O gráfico seguinte mostra o resultado mensurado de que
Triple Fresh II® elimina o odor proveniente de formaldeído.
Verifica-se que ele inicialmente absorve o componente odor
e o decompõe completamente após duas horas,
aproximadamente. À medida que o tamanho do produto
tratado for maior, uma maior eficácia do desodorizante é retida.

A segurança do agente é verificada de acordo com a norma SEK
(toxicidade oral, mutagenicidade e testes de irritação da pele).
* SEK: Norma de Certificação estabelecida pelo Conselho de
Avaliação de Tecnologia Têxtil do Japão

O resultado da mensuração da quantidade de formaldeído livre
contido em amostras de carpete depois da desodorização mostrou
que a quantidade foi menor do que o valor permitido (75 ug/g),
estabelecido na Lei sobre o Controle de Produtos Domésticos que
Contenham Substâncias Nocivas.

Item

Dados seguros

Amostra Quantidade de formaldeído livre

Amostra não 
 tratada com Triple FreshII® 

Amostra
 tratada com Triple FreshII® 

Abaixo do limite
de detecção (20μg/g ou inferior)

Abaixo do limite
de detecção (20μg/g ou inferior)

2.000 mg/kg
ou superior

Negativo Não irritante

(Referência)
Norma SEK

1.000 mg/kg
ou superior

Negativo Não irritante

Toxicidade
oral ( LD50 )

Mutagenicidade
(Teste de Amers)

Testes de
irritação da pele

< Método de Teste > Cada pedaço de 200 cm2 de carpete Triple Fresh Ⅱ®

tratado e não tratado é colocado no recipiente de 500 ml com o gás
odorífero (formaldeído), e a variação de gás por unidade de tempo dentro
do saco Tedlar é medida pelo método de tubo detector.

< Método de teste > Cada pedaço de 100 cm2 de carpete
Triple FreshII® tratado e não tratado é colocado no recipiente
de 2 litros com o gás odorífero (formaldeído), e a variação de
gás por unidade de tempo dentro do saco Tedlar é medida pelo
método de tubo detector. 

Efeito desodorizante em relação ao formaldeído.

A comparação do desempenho desodorizante
em relação ao formaldeído.

A quantidade de desodorização pelo form
aldeído.
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Duplo efeito desodorante em relação ao formaldeído

Como resultado do estudo desodorizante, verificou-se que o
Triple FreshII® desempenha 2,2 vezes maior eficácia desodorizante
na mensuração, durante 6 horas, em comparação com o antigo
Triple Fresh® e, por isso, desempenha dupla eficácia desodorizante,
conforme o gráfico abaixo.

Efeito duradouro por meio de ciclo desodorizante
O formaldeído, combinado com Sal de Metal especial I é
decomposto pela catálise de Sal de Metal II. Uma vez regenerado
o Sal de Metal I, o formaldeído é desodorizado repetidamente
(absorvido e decomposto). O efeito desodorante inicial não é
tão longo como o de A, mas dura mais tempo por causa do 
ciclo desodorizante". Neste, o desempenho é regenerado logo
que o formaldeído catalisar. 
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50×50 cmSB-2101 SB-2201

Carpete Reciclado em placas ECOS RS7 Carpete Reciclado em placas ECOS RS7

padrão ECOS RS7 pós-instalação padrão ECOS RS7 pós-instalação

50×50 cm


