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

Miljørigtig lugtkontrol Med ren "plante-energi"
Vaportek-teknologien er en enestående metode til sikker, effektiv og enkel fjernelse af lugt. Me-
toden har, på verdensplan, sat en ny standard for miljø- og brugervenlig lugtsanering indenfor 
skadeservicebranchen. 

En videnskabeligt formuleret og patenteret sammensætning af flere end 30 forskellige og 100% 
naturlige aromatiske planteekstrakter udgør fundamentet i Vaportek’s alsidige produktprogram. 
Dette komplekse mix af æteriske olier kaldes for Neutrox Gamma og blev af en anset amerikansk 
medicinalvareproducent sidst i 70’erne udviklet til sikker og effektiv neutralisering af ildelugt inden-
for det amerikanske sundhedsvæsen. I dag anvendes Vaportek med stor succes i mange forskellige 
brancher.

Neutrox Gamma olien er hermetisk forseglet i en speciel kunststof-membran. Når der føres luft 
henover membranen ved hjælp af Vaportek apparaternes indbyggede blæsere, åbner membranen 
sig, og olien ånder (diffunderer) igennem membranen, hvorved den frigøres til luften som en 
tørdamp. Tørdampen er ekstremt aktiv i luften, og dens mikroskopiske små planteoliemolekyler 
gennemtrænger hurtigt porøse overflader såsom tekstiler, tapet, beton, mursten, træ, gips og andre 
byggematerialer for derved, på molekylært niveau, at indkapsle og neutralisere eller lugtmodificere 
forekommende dårlig lugt fra brand- og sodskader, skimmel, mug, kloakvand, afløbsvand, tørkog-
ning, tørstegning, forrådnelse, affald, urin, opkast, sved, dyr og al anden lugt af organisk oprindelse.
 
denne neutraliseringsproces kaldes for "ZwaardeMaker pairing"
Intens forskning i USA og andre steder i verden af de unikke æteriske olier, som også anvendes til 
udvikling af medicin, har påvist, at mange af disse olier er i besiddelse af evnen til at kunne neu-
tralisere lugte, hvis man parrer en æterisk olie med en given lugt. 

Formlen på Vaportek’s komplekse blanding af disse olier er nøje sammensat på baggrund af det 
faktum, at specielt udvalgte æteriske olier vil neutralisere lugte af forskellig oprindelse.

Neutrox Gamma olien består af over 30 forskellige æteriske olier, og vil derfor neutralisere og kon-
trollere et meget bredt spektrum af forskelligartede lugte.
 

neutrox gaMMa olie
produktdatablad

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!

neutrox gaMMa fås i følgende udgaVer:

56-1521-1 ECOZ væskekoncentrat - Classic Neutral

56-1352 Neutrox Gamma Industri membran til VaporShark

56-1387 Neutrox Gamma Restorator patron til Restorator

56-1353 Neutrox Gamma HDS patron
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Sammen med Neutrox 
Gamma olien i membran/

patron anbefaler vi at 
anvende ECOZ vådlugt-

saneringsvæskerne  
Classic Neutral  
eller Lemon.


