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Anvend Vaportek hvor som helst og når som helst! – Anvend dit Vaportek apparat før, under og efter dit skadeservicejob! 

ECOZ VÆSKEKONCENTRAT
ECOZ VANDBLANDBART LUGTNEUTRALISERINGSKONCENTRAT - VÅD LUGTSANERING
Vaportek – Ubegrænsede muligheder – Fjerner al slags lugt!

ECOZ VANDOPLØSELIGT LUGTNEUTRALISERINGSKONCENTRAT 
ECOZ er specielt udviklet til kommerciel og institutionel anvendel-
se til behandling af ubehagelig lugt på gulve, vægge samt mange 
andre overflader. Ved vask af tøj og tekstiler i industrivaskemaski-
ner, tilsættes ECOZ (Linen el. Potpourri) sidste hold skyllevand for 
at fjerne røg- og anden ildelugt. Sikre og effektive produktrecep-
ter, indeholdende naturlige ingredienser, gør ECOZ væskerne til 
det foretrukne valg blandt professionelle rengøringsfolk. 

EGENSKABER OG FORDELE
ECOZ vandblandbare lugtneutraliseringskoncentrater anvender in-
novativ plantebaseret teknologi for at imødekomme kravene til 
lugtkontrol ved gulvpleje samt mange andre rengøringsopgaver. 
Ingredienserne baserer på naturlige æteriske olier der neutralise-
rer dårlige lugte, i stedet for blot at maskere den dårlige lugt med 
kemiske/syntetiske duftstoffer. Dette er en af grundene til, at 
Vaportek’s teknologi foretrækkes af fagfolk indenfor rengørings-
branchen, som en sikker og effektiv metode til at løse kvalitets-
problemer omkring indendørs luft.

ECOZ ugiftige lugtneutraliseringsvæsker er udviklet til at forbedre 
resultatet af rengøringsopgaver af enhver art. ECOZ tilsættes di-
rekte i vaske- eller moppevandet sammen med kemien. ECOZ er 
100% foreneligt med rengøringsprodukter og kan tilsættes alle 
slags lugtneutrale sæber/rengøringsmidler. ECOZ er ideelt til brug 
i skyllevand, i tæppe- og tekstilrensemaskiner samt alle former 
for gulvplejeapplikationer. ECOZ produkterne indeholder 100% 
naturlige, velduftende æteriske olier, og nedbryder på en naturlig 
måde et meget bredt spektrum af forskellige lugte.

ANBEFALEDE PRODUKTANVENDELSER:
Tekstil- og tæpperensemaskiner, industrielle vaskemaskiner, gulv-
vaskemaskiner, generel gulvvask, afrensning af urinaler og toilet-
ter, toiletgulve, mødeområder, køkkengulve, transportable toilet-
ter, nedrensning af vægge, loft m.m. efter sod- og brandskader, 
affaldsområder samt mange andre applikationer. 
ECOZ efterlader en behagelig, langvarig aroma i luften.

ANBEFALET DOSERING
Typisk ca. 0,2 - 1 dl. pr. 10 liter vand, dog afhængig af lugttype 
og lugtintensitet. 

BEMÆRK
ECOZ produkterne er koncentrater. Brug derfor altid det korrekte 
blandingsforhold og anvend aldrig produktet koncentreret.

ECOZ fås i aromaerne Classic Neutral, SOS, Lemon, Summer Oran-
ge, Linen og Potpourri. Den er specielt udviklet til kommerciel 
og institutionel anvendelse til behandling af ubehagelig lugt på 
gulve, vægge og andre vandfaste overflader. ECOZ er udviklet til 
at kontrollere/neutralisere ubehagelig lugt ved rengøringsop-
gaver af enhver art. ECOZ er 100% foreneligt med duftneutrale 
rengøringskoncentrater og kan uden videre tilsættes disse ren-
gøringsopløsninger. Duftstofferne (æteriske olier) nedbrydes ikke 
ved høje temperaturer, produktet skummer ikke og har en neutral 
pH-værdi. ECOZ kan også påføres overflader vha. vådfoggere og 
sprayere. ECOZ kan anvendes på hårde overflader, ved rengøring 
af gulve, vægge, tæpper, tekstiler og vasketøj samt som generel 
rumfrisker m.v.

• Biologisk nedbrydeligt.

• Ikke giftig, ikke ætsende.

•  Indeholder 100% æteriske olier.

• Pletter ikke, fedter ikke.

•  Fjerner et bredt område af lugte.

•  Ekstremt alsidig anvendelse.

•  Fås i aromaerne:
Lemon, Summer Orange, Classic Neutral, SOS
(Smoke Odour Solution) Potpourri, Linen.

• Fås i 1, 5, 25, 208 liter.

ECOZ FÅS I 6 VARIANTER
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ECOZ VÆSKEKONCENTRAT
ECOZ VANDBLANDBART LUGTNEUTRALISERINGSKONCENTRAT - VÅD LUGTSANERING
Vaportek – Ubegrænsede muligheder – Fjerner al slags lugt!

GENEREL BRUGSVEJLEDNING/DOSERING - SKADESERVICE
ECOZ kan doseres i forholdene 1:5 op til 1:128. 20-100 ml ECOZ pr. 10 ltr. vand er standard dose-
ringen for disse effektive lugtneutraliseringskoncentrater indenfor skadeservicebranchen. Højere 
koncentrationer kan anvendes, hvis der ønskes en stærkere aroma, eller hvis produktet anvendes 
som rumfrisker. ECOZ kan også anvendes i vådfoggere eller sprayere. I tæppe- og tekstilrense-
maskiner/vaskemaskiner anbefales det at anvende Potpourri eller Linen. Når ECOZ anvendes i 
vaskemaskiner til fjernelse af lugt i tekstiler, tilsættes ca. 1 dl til sidste hold skyllevand. Alle 6 
aromaer kan anvendes ved vask og lugtbehandling af løsøre efter brandskader, skimmelskader, 
vandskader m.v. 

ECOZ SOS (Smoke Odour Solution) er specielt effektiv i forbindelse med lugtneutralisering ved 
alle typer røg- og sodskader. Opnå optimal neutralisering af alle former for røglugt og undgå 
lugtforvirring ved at anvende ECOZ SOS lugtneutraliseringskoncentrat i dit skyllevand sammen 
med SOS membraner og patroner i Vaportek’s effektive lugtneutraliseringsapparater, Restoratoren 
og Vapor-Sharken. Dette system kalder vi for synergistisk lugtkontrol™. Anvend også ECOZ Classic 
Neutral sammen med Neutrox Gamma olie i membraner og patroner som et alternativ til SOS 
systemet. ECOZ Classic Neutral og Neutrox Gamma olie er universelt anvendelige til alle slags 
lugte. Produkterne kan bruges sammen, men også separat, hvis lugtsaneringsopgaven ikke er af 
ekstrem karakter. ECOZ Lemon kan også anvendes i skyllevand ved rengøring efter brand m.v. idet 
ECOZ Lemon er forenelig med tørdamp fra Neutrox Gamma og SOS olie.

VED LET RØGLUGT tilføres generelt 20-50 ml pr. 10 ltr. vand. 

VED MODERAT RØGLUGT tilføres 30-60 ml pr. 10 ltr. vand 

VED SVÆR RØGLUGT tilføres 60-100 ml el. mere pr. 10 ltr. vand.

Vi henviser i øvrigt til produktetiketten.

EMBALLAGESTØRRELSER 
OG VARENUMRE:

1 LITER - 12 STK. PR. KRT. 
56-1524-1 Classic Neutral  
56-1521-1  SOS  
56-1526-1  Lemon
56-1527-1  Summer Orange 
56-1525-1  Linen
56-1522-1  Potpourri  

5 LITER - 4 STK. PR. KRT. 
56-1524-5  Classic Neutral  
56-1521-5  SOS  
56-1526-5 Lemon
56-1527-5  Summer Orange 
56-1525-5  Linen
56-1522-5  Potpourri 

25 LITER - STYKVIS 
56-1524-25  Classic Neutral  
56-1521-25  SOS  
56-1526-25  Lemon
56-1527-25  Summer Orange 
56-1525-25  Linen
56-1522-25  Potpourri 

208 LITER - STYKVIS 
56-1524-208  Classic Neutral
56-1521-208  SOS  
56-1526-208  Lemon
56-1527-208  Summer Orange 
56-1525-208  Linen
56-1522-208  Potpourri

Made by Vaportek in the USA 

NAC Europe

Ellegårdvej 18

DK-6400 Sønderborg

Tlf. +45 74 42 62 92 

Info@nac-europe.com

www.nac-europe.com

FORSLAG TIL ANVENDELSER: 
•  Effektiv deodorant ved nedvaskning

af sod ved brandskader.
• Tekstil-tæpperensemaskiner.
• I vaske- og moppevand.
• Hotelværelser.
• Rens af toiletter/urinaler.
• Transportable toiletter.
• Dyrehospitaler.
• Affaldsområder.
• Toiletgulve.
• Vaskemaskiner
• Rygerum m.v.
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