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UNIFORMES SALAS LIMPAS

1. Tipos de Tecido:

1.1. Tecidos Planos: 

1.2. Tecidos em Malha

1.3. Tecidos Não-Tecidos (TNT).



Tipos de Tecido

1.1 Tecidos Planos: 
Princípio método de fabricação de tecidos. 
Utilizado em grande volume, por exemplo, para 
jeans e camisaria.
São produzidos em teares de pinça, jato de água 
ou jato de ar. São construídos com as seguintes 
orientações:
- Urdume;
- Trama.



Processo de fabricação de 

tecido: Abertura da Cala



Processo de fabricação de 

tecido: Inserção da Trama



Processo de fabricação 

de tecido: Batida do Pente



1.1. Tecidos Planos (continuação):
Seu princípio de fabricação permite diferentes
tipos de configuração e entrelaçamento de 
trama/urdume:
- Tafetá: Construção do tecido na proporção
1x1 (urdume/trama);
- Sarja: Variação na proporção urdume/trama
(2x1, 2x2, 2x3, etc.)

Tipos de Tecido



Imagem: Tear
Fabricação de Tecido Plano



1.2 Malhas: 

Tecidos de malha são bastante utilizados, por
exemplo, em undergarment.
Processo de fabricação feito por técnica de 
tricotagem, não permitindo boas características de 
barreira;
Raramente utilizadas na fabricação de uniformes
de áreas controladas e salas limpas;

Tipos de Tecido



Exemplo de entrelaçamento

aplicado em malhas: 



1.3. Não-tecidos:
São compostos por fibras e filamentos sintéticos 
(polipropileno, polietileno e poliéster) aderidos 
uns aos outros de forma não orientada, não 
ordenada. Possuem uma variedade de processos 
de fabricação.
Os não-tecidos são conhecidos pela aplicação em 
vestimentas descartáveis, como toucas, propés, 
aventais, não podendo ser reutilizados.

Tipos de Tecido



1.3. Não-tecidos:
Material aplicado também para confecção de 
uniformes utilizados em ambientes controlados e 
Salas Limpas, porém com uso mais limitado.
Há tipos de não-tecidos que podem ser até 
reaproveitados quando utilizados após processo 
de higienização, no entanto não é recomendado 
processo repetido de higienização.

Tipos de Tecido



2. Características de tecidos e uniformes utilizados em Salas 
Limpas:
Para processo de avaliação de um tecido ou uniforme de 
sala limpa, devem-se considerar as seguintes 
características:

- Facilidade de Higienização;
- Propriedades Eletrostáticas;
- “Lint Free” (monofilamento);
- Propriedades Biológicas;
- Durabilidade;
- Conforto;
- Eficiência de Filtração de Partículas;
- Penetração Microbiana;
- Resistência a Fluido.  

Características Tecido/Uniforme



Características Tecido/Uniforme

2.1. Propriedades Eletrostáticas:

Uma carga eletrostática pode afetar um produto, 
processo ou ambiente por processo de descarga ou
indução. 

Não somente os produtos ligados à microeletrônica
requerem cuidado e atenção quanto a essa
característica do tecido. 

A diferença de potencial elétrico pode atrair
partículas ao tecido, aderindo contaminantes ao
uniforme.



Tecido Anti-estático

Tecido plano em sarja, 8% poliéster, 2% fio de Carbono 



Características Tecido/Uniforme

2.2. Propriedades Biológicas:

As características dos tecidos no controle de 
microrganismos são inerentes à composição 
física, atuando como barreira física. 

Pode-se também combinar tratamentos 
químicos de propriedade anti-microbianas, 
duráveis e não-duráveis.



Características Tecido/Uniforme

2.3. Durabilidade:

A durabilidade de um tecido é relativa ao uso 
específico do uniforme.
Determinadas propriedades dos materiais 
podem ser observadas em laboratório*, mas a 
real durabilidade da peça pode ser medida 
somente em reais condições de uso sob 
período significante de tempo.

* Resistência a Abrasão; Força de Tensão; Força de 
Costura; Força de Barreira Hidráulica.



Características Tecido/Uniforme

2.3. Durabilidade:

A durabilidade é depende de alguns fatores, tais 
como:

- Processo de esterilização (tipo, condições de 
processo);

- Processos de higienização e secagem (prod. 
químico, tempo/temperatura de processos, etc.);

- Forma de utilização pelo operador;

- Tipo de processo;

- Freqüência de utilização.



Características Tecido/Uniforme

2.4. Conforto:

A questão do conforto é dependente diretamente do 
ambiente (aplicação) e da pessoa que a utiliza.

Podem-se realizar testes em laboratório* a fim de obter 
informações relativas ao conforto.

No entanto o desempenho do uniforme poderá ser 
avaliado somente em condições de uso.

* Teste de Diâmetro de Poro Equivalente; Permeabilidade de 
Ar; Taxa de Transmissão de Vapor de Água; Peso Padrão.



Características Tecido/Uniforme

2.4. Conforto (continuação):

Algumas características do tecido e uniforme 
influenciam no parâmetro de conforto:

- Permeabilidade ao vapor de água;

- “Toque” do tecido;

- Corte do uniforme (confecção);

- Peso.



Características Tecido/Uniforme

2.5. Resistência a Fluidos:

Em determinadas condições específicas a hidrorepelência
do tecido é característica importante para o uniforme de 
sala limpa. 

Para melhora dessa característica podem-se utilizar 
algumas tecnologias:

- Tecidos laminados com filme ou membrana (Teflon);

- Tecidos calandrados (alta pressão e temperatura) –
filamentos achatados, menores poros, maior eficiência de 
filtração e barreira.



Características Tecido/Uniforme

Para melhor avaliar as melhores características de 
tecido e uniforme a ser utilizado em Sala Limpa, deve-
se ter conhecimento das:

- Condições do ambiente operacional;

- Características de processo;

- Características de produto.
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Ciclo de Higienização



Ciclo de Higienização



Ciclo de Higienização

1. Coleta Uniformes Sujos no Cliente:

• Preferencialmente feita por frota própria da 
lavanderia;

• Coleta identificada;



Ciclo de Higienização

2. Recebimento Uniformes:

• Recebimento em prédio dedicado à higieniçação
de uniformes de Salas Limpas;

• Entrada de uniformes feita por sistema de Pass-
Through; 



Ciclo de Higienização

3. Inspeção e Entrada no 
Sistema:

• Inspeção peça a peça (verificação 
de conformidade);

• Separação por tipo de peça 
(capuz, bota, macacão);

• Entrada no sistema (leitura 
código de barras); 



Ciclo de Higienização

4. Processo de Lavagem:
4.1. Características/Equipamento:

• Lavadora especialmente 
desenvolvida/projetada;

• Lavadora Extratora;
• Aço Inox 316L;
• Tambor eletropolido;
• Dotado de sistema Pass-Throw (após 

lavagem a roupa é coletada dentro da 
Sala Limpa); 



Ciclo de Higienização

4. Processo de Lavagem:
4.2. Características/Água:

• Água de processo - Potável;

• Água de Enxágüe - DI ou Purificada;

• Tubulação aço inox 316L, soldas orbitais, eletropolida;

• Filtro microbiológico

• Higienização da linha água (ác. Peracético);



Ciclo de Higienização

4. Processo de Lavagem:

4.3. Produto Químico:

• Detergentes surfactantes não-iônicos;

• Dosagem automática.



Ciclo de Higienização
5. Processo de Secagem:

• Secadora dotada de sistema de pré-filtração e 
filtração terminal HEPA para o ar de secagem;

• Aquecimento indireto através de trocadores de 
calor.

• Tambor rotativo em aço inox
316L eletrololido;

• Controle de secagem através
de umidostato;

• Atenção à quantidade de roupa
a cada processo de secagem.



Ciclo de Higienização
6. Acabamento/Embalagem:

• Preparação do uniforme feita em mesa de aço inox 

pré-higienizada (inspeção, separação, dobra e 

embalagem);



Ciclo de Higienização

• Inspeção peça a peça de não-conformidades 
(segregação para reparo, devolução ou 

reposição);

• Acondicionamento/selagem dos uniformes em 

embalagens plásticas ou PLGC (Papel 

Laminado Grau Cirúrgico);



Ciclo de Higienização

7. Esterilização:

• Vapor em autoclave (inseridos em bag’s  de 
poliéster);

• Óxido de Etileno (inseridos em embalagem PLGC);

• Raio Gama (Cobalto 60);

• Alta Energia por raio de elétrons (E-beam).



Ciclo de Higienização

8. Embalagem/Expedição

• Embalagem secundária - caixas plásticas com tampa e 
lacre com número de rastreio;

• Retorno e distribuição 

dos uniformes higienizados



Ciclo de Higienização

9. Rouparia:

A Lavanderia pode também oferecer:

• Disponibilização de armários e coletores;

• Serviço de rouparia e distribuição de uniformes nos 
vestiários.



Testes
Alguns testes podem ser feitos para avaliar 
características e performance do tecido ou uniforme 
de sala limpa, tais como:
- Helmke Drum Test;

- Teste de Penetração de Partícula;

- Teste de Diâmetro de Poro

Equivalente;

- Teste de Penetração Microbiana;



Ciclo de Higienização



Colocação de Uniformes

de Salas Limpas



Colocação de Uniformes
de Salas Limpas

1. Propósito:

O propósito de se adotar correto 
procedimento de colocação de 
uniformes de salas limpas é o de 
manter as características de baixa 
contagem de partículas e contaminação 
ao acessar uma Sala Limpa.



Colocação de Uniformes de Salas Limpas

1. Preparação:

- Higienização de 
mãos, rosto;

- Descartáveis: 
touca, propé, 
máscara e luva 
powder free.



Colocação de Uniformes de Salas Limpas

2. Abertura da embalagem:

- Início da colocação do uniforme;

- Colocação primeiramente do capuz



Colocação de Uniformes de Salas Limpas
3. Preparação do Macacão:
- Abertura do zíper;
- Preparação da “armadilha” (pinçar nas mãos os 

braços, pernas e o cavalo do macacão)



Colocação de Uniformes de Salas Limpas

Colocação do Macacão:

- Vestir as pernas do macacão;

- Cuidar para que o uniforme não toque o piso.



Colocação de Uniformes de Salas Limpas
Colocação do Macacão:
- Vestir cada um dos braços do macacão;
- Sempre cuidando para não tocar a parte externa 

no uniforme.
- Recomendável entre uma operação e outra 

higienizar as mãos com álcool 70%



Colocação de Uniformes de Salas Limpas

Colocação das Botas:

- Colocação das botas, (transposição do 
banco de passagem);

- Ajuste das travas das botas.



Colocação de Uniformes de Salas Limpas

Finalização:

- Verificação do uniforme em espelho;

- Colocação de luva estéril e isenta de pó;

- Entrada na sala limpa utilizando o 
cotovelo.



Obrigado!

eiric@mpw.com.br




