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Conheça a exclusiva proteção DURACOLOR®,
que repele a sujeira, não desbota e faz com que
96% das manchas saiam com água.

Duracolor®

O código molecular de resistência a manchas

Ovos

Os fatos pelos quais DURACOLOR® é líder de mercado

Apenas Duracolor® passa no teste

Sustentável

Método de Teste GSA

96% das manchas comuns podem ser limpas apenas com água.

O governo federal dos Estados Unidos estabelece altos padrões
para carpetes resistentes a manchas. Sob o Método de Teste
GSA, o carpete deve ser aprovado no teste da mancha após tráfego simulado de pessoas. Duracolor é o único sistema de resistência a manchas em carpetes com fibras tingidas que atende
esse padrão.

Com Duracolor, é fácil manter seu carpete com cara de novo por
mais tempo. Isso reduz o uso de produtos químicos pesados nas
suas instalações e contribui para um mundo mais sustentável.

As amostras são sujeitas a 100 ciclos com Taber Abrader para
simular tráfego de pessoas e limpeza.

•

As amostras são manchadas, e as manchas são deixadas por 24
horas.

A limpeza apenas com água não causa degradação da Qualidade
do Ar Interno.

•

• Reduz a necessidade de transportar, armazenar e descartar produtos químicos pesados.
•

Não afeta o sistema de tratamento de esgoto.

•

Mantém o carpete em uso por mais tempo.

•

Após a limpeza, as amostras devem atingir nota de, no mínimo,
8.0 na Escala de Manchas Vermelho 40 AATCC de 10 pontos.
•

•

Apenas Duracolor passa nesse rigoroso teste.

• Especialistas ambientais no nosso setor apontam uma maior
vida útil como um dos principais atributos de produtos sustentáveis.

• Duracolor passa nesse teste porque não é um “tratamento”
tópico, mas uma propriedade inerente ao carpete, que não gasta
nem se perde com lavagens.

Partes centrais sujeitas a 100 ciclos de Taber Abrader seguido de
mancha por 24 horas e limpeza, por AATCC – Método 175

Tingido em Solução Tipo 6

Tingido em Solução Tipo 6.6 Misturado
com Antron Legacy Tipo 6.6

PROVADO
Permanente
Patenteado
Sustentável
Duracolor com Antron Legacy Tipo 6.6

Flexibilidade de cores

Dura para sempre

Limite de Resistência a Manchas
Baseado em uma média anual de tráfego de pessoas
e limpezas normais em uma instalação

Duracolor não é um tratamento tópico, mas uma propriedade
inerente ao seu carpete. Essa tecnologia patenteada é fornecida
somente pela Lees Carpets.
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Inserida na estrutura molecular de cada fibra.

•

Duracolor não gasta nem se perde com a lavagem.

•

Patente nos EUA número 5.085.667.

Garantia de resistência a manchas até que as propriedades
fundamentais do universo mudem.
•

Anos em uso

20
•

Após cerca de
2 anos e meio,
tratamentos
tópicos gastam
e se perdem
com lavagens
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5
0
Duracolor®

Antron
Legacy
Tipo 6.6

Tingido em
Solução
Tipo 6

Tingido em
Antron Legacy
Solução Tipo 6
Tipo 6.6
com Tópico
com Tópico

Engenharia para a inspiração
Flexibilidade infinita de cores
Outros sistemas de resistência a manchas fazem com que você
tenha de abrir mão da escolha de milhares de cores e efeitos. Ou
então, para ter as cores que você quer, você deve aceitar aplicações tópicas de tratamento de resistência a manchas que gastam, deixando seu carpete vulnerável a manchas permanentes.
Já Duracolor:
•

Não tem limites na escolha de cores.

• É o único sistema de resistência a manchas permanentes que
pode receber tingimento de várias cores.

Oferece fibras tingidas por tonalidade e tons metálicos Elumicolor que dão ainda mais opções estéticas.

Tingimento multicolorido longo
Tingimento multicolorido curto
Tingimento multicolorido em tons
Elumicolor High Lustre

Escolha de Cores
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•

O que você puder imaginar, a Lees pode criar, e Duracolor pode
proteger.
•

0

0

Duracolor®
Duracolor® MD
(Com proteção
contra manchas)

Marca A
Tingido em
solução

Marca B
Tingido em
solução

Duracolor®
Duracolor® MD
(Com proteção
contra manchas)

Marca A
Tingido em
solução

Maior economia
Uma manutenção simples e de baixo custo oferece anos de
ótimo desempenho
Uso de Produtos Químicos

Duracolor facilita a manutenção do seu carpete, elimina a necessidade de usar produtos químicos caros e evita que você gaste
demais com carpetes.

•

Total de galões por ciclo de vida de 10 anos, baseado em uma
instalação de 10.000 pés quadrados
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Reduz o tempo de trabalho exigido para manutenção.
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• 99% das manchas podem ser removidas apenas com água ou
água e um detergente comum.
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• Elimina a necessidade de guardar, transportar e descartar
produtos químicos abrasivos.

•

Maior vida útil do carpete significa um custo total menor.

20
Galões

Maior resistência ao desbotamento causado pela luz solar e
gases atmosféricos.

•

40

0
Carpete Lees com Duracolor®

Carpete Tradicional

Marca B
Tingido em
solução

Itens para lembrar
Nenhum outro sistema de resistência a manchas se compara a Duracolor pela flexibilidade no design, desempenho e sustentabilidade.
E Duracolor você só encontra na Lees Carpets.
1. Patenteado em 1991, inventado pelo engenheiro da Lees, Bill Jenkins.
2. Resistência permanente a 99% das manchas – inerente à fibra em nível molecular.
3. 96% das manchas podem ser removidas apenas com água.
4. Único sistema de resistência ilimitada a manchas que oferece flexibilidade de cores – inclusive para tingimento multicolorido de lã.
5. Qualidade superior de resistência à luz solar. Resiste ao desbotamento por ozônio e agentes contaminantes atmosféricos.
6. Aprovado no teste GSA de resistência a manchas permanentes, teste AATCC método 175.
7. Garantia completa e vitalícia.
8. Lava com água – não afeta a Qualidade do Ar Interno.
9. Reduz custos de manutenção; elimina produtos químicos caros; reduz as horas de trabalho de manuntenção.
10. Elimina o uso de detergentes pesados emissores de VOC.
11. Não afeta o sistema de tratamento de esgoto.
12. Mantém o carpete com cara de novo por mais tempo.

Certificações
• LEED®
• CRI Green Label
and Green Label Plus
• NSF 140 - 2007
• ISO 9001:2000

Showroom São Paulo
Tel +55 11 3056.1800
Av. Brig. Faria Lima 1800 10º andar
Jd. Paulistano - 01451-001

Showroom Rio de Janeiro
Tel +55 21 2267.9795
Rua Lauro Muller 116 Sala 704
Torre Rio Sul - 22290-160

Showroom Brasília
Tel + 55 61 3327.1404
SCN QD 02 BL D Torre B Sala 632
Asa Norte - 70712-903

• ISO 14001:2004

Rede de representantes pelo Brasil, consulte nosso site.

www.atec.com.br

