Big Wipes
bevisat verksam
även mot virus
Big Wipes är nu en ännu bättre
produkt med sin unika kombination
av högteknologisk rengöringsförmåga, dermatologiskt testad
antibakteriell formula och nu även,
efter genomförda laboratorietester,
ha bevisat virusdödande effekt, t.ex
för Sars-Cov-2 viruset som orsakar
COVID-19.

Det marknadsledande varumärket Big Wipes är känt för sin oöverträffade
rengöringsförmåga och kraft som tillintetgör smuts, olja, fett, silikon, PU-skum, färg
m.m. Big Wipes produkter är även antibakteriella och har även en smörjande och
återfuktande effekt på huden. Passar perfekt inom bygg-, industri-, måleri-, åkeri- och
servicebranscher men vi ser även stora potentiella användningsområden inom taxi,
körskola, buss, tunnelbana och städsektorn. I och med den antivirala standard som Big
Wipes nu har gör att vi kan erbjuda allt i ett koncept.
Rengör och desinficera var du än arbetar. Skydda dig själv, arbetsplatsen och din
omgivning genom att använda Big Wipes. Något som är ännu viktigare nu i kampen
mot Covid-19 säger VD och ägaren till Big Wipes Nigel Dibbo

Big Wipes är nu en än mer bättre produkt med sin unika kombination av
högteknologisk rengöringsförmåga, dermatologiskt testad antibakteriell formula
och nu även fullständigt laboratorietestad bevisat att produkten dödar Sars-Cov-2
viruset som orsakar COVID-19.
Alla Big Wipes är nu registrerade "PT1" och "PT2", vilket gör dem lämpliga för
desinfektion och sanering av både händer och ytor.
Du som användare behöver alltså inte en mängd olika produkter i din vardag för
rengöring och desinficering, oavsett om det gäller arbete eller fritid. Du får allt
detta med Big Wipes. Big Wipes är en "allt-i-ett" produkt, vilket spar pengar och
tid och ger dig en försäkran om en smittfri och ren arbetsmiljö.
Certifieringen är retroaktiv vilket innebär att den virusdödande substansen funnits
i våra produkter en längre tid och redan nu finns ute på marknaden, i butiker och
filialer. Det ser man på produktens batchnummer. Om numret avslutas med BW
så är man säker på att produkten har denna virusdödande effekt, säger Nigel
Dibbo avslutningsvis

