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SOP LAUNDRY SOFA
#Laundry sofa full kain maupun sebagian kayu
Langkah ke-1 - Persiapan peralatan
 siapkan lahan guna mengerjakan sofa
 sediakan sikat sesuai dengan bahan yang di gunakan
 siapkan vakum cleaner extractor
 siapkan kain lap dari bahan katun
 siapkan tempat sabun atau shampoo sofa , gunakan saja jerigen 5
ltr, kemudian belah jadi 2.
 kabel roll standar 4 colokan

Langkah ke-2 - Alat pelindung diri
 siapkan masker
 siapkan sarung tangan karet
 siapkan celemek dari bahan plastik atau kulit imitasi (oscar)
 kipas angin jika mngerjakan nya di ruangan yg tidak terbuka

Langkah ke-3 - Cara pengerjaan laundry sofa
 colokkan kabel roll
 campur shampo sofa dengan air, komposisi 200 ml shampo dan
air 800 ml
 colokkan vakum exteactor ke kabel roll
 vakum basah seluruh permukaan hingga merata. Pastikan anda
lepaskan filter debu karena anda akan melakukan vakum basah.
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 diamkan sejenak sambi anda merapikan vakum dan membuang air
yg terdapat pada tangki penampungan vakum.
 kemudian pilih sikat yg sesuai dengan jenis bahan kain sofa
 celupkan sikat pada sabun dan kibas kan sedikit atau perlahan.
 mulai sikat pada bagian ujung terlebih dahulu agar dapat terlihat
apakah sikat yang anda gunakan terlalu keras atau terlalu lembut.
 jika telah sesuai sikat yg anda pilih kemudian sikat secara
bertahap.
 sikat bertahap per area. Area sofa yg luas anda bagi agar
memudahkan proses kerja
 mulai dari atas lalu ke bawah
 setelah sikat per bagian selesai lalu vakum dan bilas dengan sour,
selalu campurkan sour pada air bilasan agar menetralisir chemical
yang telah digunakan, sehingga daya ketahanan kain dapat
bertahan lama.
 setelah selesai satu permukaan kemudian lanjut lagi kepermukaan
berikut nya hingga semua selesai di bersihkan.
 setelah selesai jemur sofa
 jemur sampai semua permukaan kering. Sangat di anjurkan
terkena sengatan sinar matahari langsung
 jika anda mencuci dan memvakum nya benar-benar bersih maka
sofa cepat kering.
 Untuk bagian sela-sela sofa atau pertemuan antara bagian atas
dan bagian bawah sofa, sebaik nya di pasang pipa plastik yang
tebal ukuran 2”yg telah di bolongi sisi-sisinya. Agar membantu
proses sirkulasi udara pada bagian sela-sela sofa.
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Langkah ke-4 - Cara packing sofa
 posisikan sofa pada lokasi yg bebas kotoran
 vakum kering seluruh permukaan sofa, jika perlu di pukul-pukul
pakai rotan atau sapulidi
 semprot dgn parfum seluruh permukaan sofa
 ambil plastik roll wrapping
 lilitkan ke sofa sampai semua bagian tertutup dgn rapi
 pekerjaan ini dapat di lakukan 2 tenaga kerja

Langkah ke-5 - Penanganan noda pada sofa
#Noda kencing :
 sedot pakai vakum basah secara merata pada bagian yg
menguning karena terkena ompol
 vakum sampai air tinggal sedikit sekali yang melekat pada
permukaan sofa
 gunakan shampo sofa + bayclean + air 700 ml aduk rata dan
sikatkan ke bagian yg terkena ompol
 setelah selesai sikat lalu vakum basah dan vakum kering, biarkan
sofa agak kering sedikit
 jika masih berbayang, gunakan bayclean murni 200 ml + air 800
ml, kemudian sikat kembali dan vakum basah kembali sampai
aroma bayclean menghilang. (hanya pada sofa yang kainnya
berwarna putih semua)
 penggunaan pemutih hanya pada sofa yang memiliki kain
berwarna putih, tidak berlaku untuk kain berwarna.
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 Jika sofa kayu maka bersihkan sela-sela ukiran kayu pada sofa
menggunakan sikat gigi secara merata dan teliti, kemudian lap
pakai kanebo ulangi secara terus menerus sampai semua sela-sela
bersih. Untuk sela-sela kayu gunakan saja sunlight 100 ml campur
air 400 ml aduk rata atau anda dapat menggunakan osd strong
1:10. Pada kasus kayu yg hitam karena kerak daki atau keringat,
gosok pakai spon cuci piring yang berwarna hijau, kemudian bilas
pakai kanebo sampai permukaan di pastikan tidak lagi berasa ada
sabun nya

Tambahan ;
***Standart penggunaan pewangi sofa dicuci laundry adalah : snappy,
sarah jessica.
Komposisi pewangi adalah : 300 ml bibit + air 200 ml + methanol 4500
ml
***Alternatif shampo sofa adalah : sunlight
***Pemutih menggunakan bayclean. Jika bahan warna gunakan
proclean atau vanish. Beberapa alternatif chemical yang berada di
pasaran.

* Jika anda menggunakan produk 47, gunakanlah Stron osd. Untuk
campuran bisa di campur dengan bayclean dgn komposisi strong osd
1:10 200 ml + bayclean 100 ml + air 700 ml
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Selamat bekerja, tolong perhatikan standar FIFO ( first in first out), pilih
tempat jemur yg sangat banyak terkena sinar matahari agar sofa cepat
kering. Untuk sofa dengan kaki dari stainless jangan lupa gosok pakai
autosol sampai mengkilat dan bersih.
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