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negativo no meio ambiente

LOVE 
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RE-REVOLUTION

Transforme a industria na força 
que queremos para o futuro 
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Climate Take BackTM
Vantagens adicionais 
da borracha nora® 
incluem:

A missão Climate Take Back da Interface se esforça para reverter o aquecimento 
global e inclui um compromisso de ser negativo em carbono até 2040. A pesquisa 
científica já compartilhou que é possível alcançar limites climáticos seguros mais 
rapidamente por meio de descarbonização radical. Precisamos parar de emitir 
gases de efeito estufa na atmosfera, remover o excesso de carbono da atmosfera 
e proteger os sumidouros de carbono natural - enquanto incentivamos outras 
pessoas a agir. 

Influenciados por esse pensamento, delineamos nossa estratégia em quatro áreas 
distintas - Live Zero, Love Carbon, let nature cool e lead the industrial revolution. 
Estes são os alicerces da nossa missão e formam o plano de negócios que levará 
o Climate Take back da ideia para a realidade.

Como todos os produtos da Interface, os produtos de borracha da nora são 
desenvolvidos para ter um impacto positivo no clima. Em 2018, mudamos a 
fabricação do nosso piso de borracha para 100% de energia renovável – um 
passo muito impostante para diminuir a pegada de carbono dos nossos produtos. 
Projetos também estão em andamento para incluir mais material reciclado e de 
base ecológica, assim como melhorar o material e seu processo de fabricação, 
que fará com que isso tudo reduza a pegada de carbono dos produtos nora.

Mesmo enquanto continuamos a inovar, os produtos de pisos que vendemos - 
carpete, LVT e borracha nora - são neutros em carbono ao longo de todo o ciclo 
de vida do produto, por meio do programa Carbon Neutral FloorsTM verificado 
por terceiros da Interface. O que não podemos reduzir, compensamos comprando 
créditos de projetos verificados de alta qualidade de redução ou prevenção de 
emissões de carbono que trabalham para promover um clima adequado para a 
vida, em todo o mundo.

• Durabilidade extrema, proporcionando um 
ciclo de vida prolongado de mais de 25 anos 
para o seu espaço e menos necessidade de 
substituição

• Fabricados com borracha natural e sintética, 
cargas naturais abundantes e pigmentos 
coloridos ecológicos, os revestimentos 
para pisos nora são completamente livres 
de halogênios (incluindo plástico PVC) e 
plastificantes de ftalato

• Os baixos requisitos de manutenção para 
pisos nora incluem manutenção sem produtos 
químicos, que leva a custos reduzidos e menor 
impacto ambiental decorrente da redução do 
uso da água e das águas residuais

• Todos os revestimentos padrão da nora 
têm Declarações de Produtos Ambientais 
(EPDs) verificadas por terceiros, específicas do 
produto, tipo III, que divulgam publicamente 
sua pegada de carbono e outros possíveis 
impactos ambientais

• A interface divulga ingredientes de borracha 
nora para todos os revestimentos de piso 
padrão nas Declarações de produtos de 
saúde (HPDs) que são compatíveis com LEED 
v4 para Relatórios de ingredientes de materiais

• Todos os revestimentos de piso nora padrão 
têm certificação Cradle to Cradle (C2C) 
v3.1 Silver, um ponto de prova reconhecido 
pelo setor do compromisso da Interface em 
produzir revestimentos de piso desenvolvidos 
para respeitar a saúde humana e ambiental, 
projetados para ciclos de uso futuro e que 
utilizam energia limpa na fabricação

• Todos os revestimentos e adesivos 
para pisos da nora têm certificação 
GREENGUARD Gold para baixas emissões 
de COV e estão em conformidade com a 
norma do Departamento de Saúde Pública 
da Califórnia (CDPH) 01350, exigida pelo 
LEED, WELL e outros sistemas de classificação 
de edifícios verdes. Todos os produtos 
da Interface atendem aos requisitos da 
certificação FloorScore, Green Label Plus ou 
GREENGUARD Gold.


