
O QUE OFERECEMOS?

•  Produtos certificados: Bactericidas e Virucidas

•  Equipas especializadas em ambientes diversos

•  Serviço 24h/7 dias semana

•  Cobertura a nível nacional

•  Entrepostos logísticos: Porto, Lisboa e Faro

•  Atribuição de Certificado e Selo de Qualidade

•  Tempo de resposta 24h

•  Preços por serviço, m2 ou hora

Alguns clientes que confiam os seus serviços de limpeza, desinfeção e pulverização/nebulização ao Grupo Talenter™:

Serviços Knower™ Clean

Limpeza, 
Desinfeção & 
Pulverização/
Nebulização

Garantir o bem-estar, proteção e saúde 
das pessoas é essencial.
Precisa de serviços de limpeza e desinfeção pontuais ou regulares?
A Knower™ Clean é a solução!

A Knower™ Clean é especialista em equipas experientes e especializadas 
para manter a sua empresa limpa e desinfetada, todos os dias!

RECEBA 
1 SERVIÇO 
GRÁTIS *

em cada 5 serviços 
de Desinfeção
& Higienização

“Para empresas e negócios que queiram prosperar 
e ganhar a confiança de colaboradores e clientes, 
é hoje importante garantir serviços de desinfeção, 
higiene e limpeza de elevada qualidade.”  

Tiago Esteves, Consultor Comercial Talenter™
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Administração Pública • Espaços Comerciais • Escritórios • Fábricas • Hospitais • Hotéis • Restaurantes • Casas Particulares

* O serviço de oferta será idêntico ao de menor valor dos anteriores realizados.



FAQ’s

 

LIMPEZA, DESINFEÇÃO & PULVERIZAÇÃO/NEBULIZAÇÃO

+400k
Candidatos 

em BD

3
Polos

Logísticos

21
Anos

82,5m€
VN 2019

Multi
Setorial

400
Clientes

18
Delegações

120
Colaboradores

O grupo Talenter™, do qual a Knower™ 
Clean faz parte, operacionaliza serviços 
de limpezas há mais de 10 anos.

Seja através da gestão de equipas ou da gestão integral 

do processo, estamos aptos para executar serviços em 

todo o tipo de espaços: Administração Pública, Escritórios, 

Hospitais, Hotéis, Restaurantes, Superfícies Comerciais, 

Unidades Fabris ou Residências Particulares. São muitos 

os clientes que temos servido ao longo destes anos e a 

avaliação da satisfação tende a ser bastante positiva (*).    

Temos uma experiente equipa de consultores e 

operacionais, 18 delegações de norte a sul do país, 

incluindo Açores e Madeira, uma extensa base de dados 

de profissionais e 3 polos logísticos de suporte à nossa 

atividade e operações.  

(*) última Avaliação da Satisfação em regime de gestão integral do processo 

(outsourcing) foi de 8,5 (1-10).

1 Qual a diferença entre nebulização e pulverização? Ambas consistem em ações para desinfeção e purificação do ambiente. 

A nebulização pelo método a vapor, com uma eficácia até 30 dias, a pulverização pelo método de disparos líquidos com uma 

eficácia até 15 dias. 2 Quanto tempo após uma nebulização/pulverização tenho que aguardar para utilizar o espaço? No caso 

da nebulização recomendamos um período de 3 horas, na pulverização 2 horas será suficiente. 3 As vossas equipas vêm 

devidamente equipadas para o terreno? Sim, as nossas equipas apresentam-se devidamente equipadas para a realização dos 

serviços. Os equipamentos de proteção individual são criteriosamente ajustados ao nível de risco da área a intervencionar. 

4 Fazem estas intervenções pontualmente, ou posso pedir uma consulta para uma intervenção de rotina? Fazemos 

pontualmente, de acordo com as solicitações que nos chegam, mas podemos também estabelecer uma rotina adequada à 

realidade dos nossos clientes, mediante um levantamento de necessidades. 5 Uma nebulização/pulverização pode ser feita sem 

uma limpeza previa? Não, uma nebulização ou pulverização, pressupõe sempre uma limpeza anterior. Não efetuamos estas 

intervenções se a área a pulverizar/nebulizar não for previamente limpa.

Saiba mais:

E.  clean@knower.com
T.  +351 214 139 480

RECEBA 
1 SERVIÇO 
GRÁTIS *

em cada 5 serviços 
de Desinfeção
& Higienização

Rua do Proletariado, N.º 2

2794-063 Carnaxide

T. +351 214 139 480

E. clean@knower.pt

knower.pt

* O serviço de oferta será idêntico ao de menor valor dos anteriores realizados.


