
P o w e r e d  b y  n a t u r e

Vaportek´s patenterede og enestående lugtbehandlingssystem 
sætter, verden over, standarden for miljø- og brugervenlig lugt-
sanering indenfor skadeservicebranchen. 
En videnskabelig formuleret sammensætning af over 30 forskel-
lige planteekstrakter udgør fundamentet i Vaporteks produktpro-
gram. Olien kaldes Neutrox Gamma og blev oprindelig udviklet 
til sikker og ugiftig neutralisering af dårlig lugt indenfor sund-
hedssektoren.

Neutrox Gamma Bricks frigør en uskadelig tørdamp på basis af 
olier udvundet fra aromatiske planter. Tørdampen indeholder en 
kompleks sammensætning af over 30 forskellige naturlige plan-
teekstrakter. Tørdampen spreder sig hurtigt i luften for straks, 
på molekylært niveau, at indkapsle og neutralisere dårlig lugt 
stammende fra røg- og sodskader, vandskader, afl øbsskader, 
tørkogning, tørstegning, svedning, kemikaliespild, forrådnelse, 
mug, fugt, spildevand, affald, mad, sved, urin, opkast dyr m.v.

GENEREL ANVENDELSE
Lægges på toiletter, omkring affaldsbeholdere, affaldsrum, 
rygerum, i ventilationskanaler, hænges op i affaldsskakter (SCS, 
Simple Clip System). Bruges i støvsugere og til lugtsanering ved 
skadedyrsbekæmpelse. Brug fantasien – kan anvendes overalt, 
hvor dårlig lugt er et problem. 

SKADESERVICE
Læg en eller fl ere Neutrox Gamma Bricks i områder, som er pla-
get af lugt efter brand, vandskader m.v. Neutrox Gamma Bricks 
anvendes med succes i affugtnings-, luftrensnings- og venti-
lationsudstyr til at kontrollere lugt i forbindelse med vand- og 
brandskadesanering m.v. Placer Bricks hvor luft kan passere forbi 
og optage aktiv Neutrox Gamma olie. 

NEUTROX 
GAMMA BRICKS
Produktdatablad

Tips: Anvend ECOZ Clas-
sic Neutral eller Lemon 
vådlugt-sanering i dit 

vaske/skyllevand

HURTIG
ALSIDIG

EFFEKTIV
SIKKER

INGEN OZON

NATURLIG

MILJØVENLIG

Anvend Vaportek hvor som helst og når som helst!

Anvend dit Vaportek apparat før, under og efter dit skadeservicejob!

Dit Vaportek apparat behandler luften, løsøre/indbo og bygninger samtidig!

LAD NATUREN 
ARBEJDE FOR DIG!

VAPORTEK – UBEGRÆNSEDE MULIGHEDER – FJERNER AL SLAGS LUGT!

RESULTAT = HURTIG, ENKEL, EFFEKTIV OG BILLIG LUGTKONTROL 

Neutrox Gamma Bricks anvendes med succes i affugtnings-, 
luftrensnings- og ventilationsudstyr til at kontrollere lugt i 

forbindelse med vand- og brandskadesanering m.v. Placer Bricks 
hvor luft kan passere forbi og optage aktiv Neutrox Gamma olie. 

OBS!

Den naturlige olie kan beskadige 
og misfarve ubehandlet træ, visse 
plasttyper m.m. Placer derfor ikke 
Neutrox Gamma Bricks direkte på 
disse følsomme overfl ader. Placer 
bricks i Vaportek EZ-Twist eller i de 
vedlagte aluminiumskåle.

Indhold pr. dåse: 
30 stk. Neutrox Gamma Bricks
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