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Objetivo:
-Padronizar condutas relacionadas às técnicas de processamento de roupas na área limpa
(centrifugação, secagem ,calandragem)
-Relacionar os procedimentos necessários para processamento da roupa na área limpa,
-Melhorar a segurança do colaborador durante a execução dos procedimentos evitando acidentes
de trabalho e contaminações,
-Fornecer subsídios para implementação do processamento de roupa na área limpa.
.
1. CONCEITO
É o ato de centrifugar, secar e calandrar a roupa limpa.
2. FINALIDADE
O processamento da roupa na área limpa visa na centrifugação remover o excesso de água presente
na roupa, a secagem visa retirar a umidade das roupas que não podem ser calandradas e a
calandragem é uma operação que seca e passa ao mesmo tempo as peças de roupa lisa.
3. MATERIAIS NECESSÁRIOS
Colaborador uniformizado com: calça, túnica, avental manga longa, luva de borracha, protetor
auricular, em caso de mulheres uso de touca, calçado fechado, carrinho, centrífuga, secador e
calandra

4. ETAPAS DO PROCEDIMENTO: página 01

CENTRIFUGAÇÃO e SECAGEM:
1.
2.
3.
4.

Retirar a roupa da lavadora pelo lado da área limpa.
Colocar na centrífuga e deixar por aproximadamente 10 minutos
Encaminhar a roupa para secadora onde fica de 30 a 40 minutos
Retirar do secador e encaminhar para a dobragem

CALANDRAGEM, atualmente somente lençóis simples, envelope e móveis:
1. Retirar da lavadora extratora ou secadora e encaminhar para calandragem e dobragem.
2. Passar o lençol pela calandra uma vez, nesse processo ele é seco, passado e dobrado.
3. Encaminhar para rouparia
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