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•  Dette system er et sikkert 
og effektivt alternativ til 
ozon- og spray/aerosolfor-
støvning. 

• Ingen sundhedsrisici. 

•  Brugen af personlige 
værnemidler, f.eks. maske, 
er ikke nødvendig.

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!

180 cm el-ledning til 
220 volt vekselstrøm

Åbning til indsætning 
af patroner med aktiv olie

Luftindtag

Plastsnor med låg

Ekstra kraftigt formgivet håndtag

Tænd-/slukknap

Output af aktiv 
lugtneutraliserende 

Tørdamp

Galvaniseret 
stålgitter

Brugsanvisning 
på undersiden

Indvendig 220 volt blæser
Kapacitet op til 1,4 m³ pr. minut

Slidstærkt vinylbeklædt 
2,2 mm stålhus

Engangspatron til luftbehandling
 (sælges særskilt)
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RESTORATOR PATRONER FÅS I FØLGENDE AROMAER:

56-1387 Standardpatron til Restorator/Optimum 4000 - Neutral

56-1769 Standardpatron til Restorator/Optimum 4000 - S.O.S.

56-1365 Standardpatron til Restorator/Optimum 4000 - Lemon-citrus

56-1765 Patron til Restorator/Optimum 4000 - Neutral m. 10% lemon 

56-1364 Patron til Restorator/Optimum 4000 - Potpourri

56-1369 Patron til Restorator/Optimum 4000 - Berry-Bær

56-1370 Patron til Restorator/Optimum 4000 - Orchard-Frugthave

56-1776 Patron til Restorator/Optimum 4000 - Ocean

Varenr. 56-1226
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Restoratoren er et enkelt bærbart elektrisk apparat, som anvender en uskadelig teknologi, som hurtigt, 
effektivt og permanent fjerner dårlig lugt og fornyer luften i indendørs rum. Restoratoren anvender 
Vaporteks patenterede membransystem, som indeholder en kompleks blanding af over 30 forskellige, 
og 100% naturlige, æteriske olier, det vil sige udpressede og på anden måde udvundne ekstrakter fra 
planteriget, såsom eukalyptus, cedertræ, pebermynte, kamfer, fyrretræ, lavendel, citrus-frugter m.v.

Når der føres luft henover membranen, ved hjælp af Restoratorens indbyggede blæser, åbner membra-
nen sig, olien trænger igennem og frigøres til luften som en tørdamp. Tørdampen, også kaldet Neutrox 
Gamma, er ekstremt aktiv i luften, og penetrerer hurtigt porøse overfl ader som f.eks. træ, beton, tapet, 
mursten, tekstiler m.v. og lægger sig på hårde overfl ader for hurtigt og effektivt at neutralisere og 
fjerne dårlig lugt fra røg, nikotin, urin, sved, opkast, mados, mug, forrådnelse, dyr og al anden lugt af 
organisk oprindelse.

Restoratoren er baseret på en gennemprøvet teknologi, som på verdensplan har sat en ny standard for 
fjernelse af røglugt indenfor brandsanering, ved istandsættelse generelt og renovering af indendørs 
rum, hvor dårlig lugt er et alvorligt problem, f.eks. fjernelse af sod-/røglugt efter brand, muggen lugt 
efter vandskader, fjernelse af nikotinlugt i hotelværelser m.v. 

MILJØRIGTIG TEKNOLOGI

Teknologien er baseret på naturlige planteekstrakter og er ikke skadelig for mennesker, og er derfor et 
bedre valg end anvendelsen af ozonapparater, kemisk fogging og aerosolforstøvning, og i modsætning 
til ozonbehandling beskadiger Restoratoren ikke tekstiler, gummi eller klæbemidler. Fugt frigøres ikke 
til de behandlede rum, og derfor elimineres risikoen for skade. Idet metoden er uskadelig for men-
nesker, er det ikke nødvendigt at evakuere rum, som behandles med Restoratoren. Man kan opholde 
sig i de behandlede rum, mens Restoratoren arbejder.

Dette meget alsidige lugtsaneringsapparat er beregnet til områder, hvor hurtige 
resultater ønskes, fra små rum, som for eksempel bilkabiner, hotelværelser, til 
lidt større rum og op til lokaler på 600 m3.
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ANVENDELSER:

•  Lugtsanering efter brand- og
vandskader m.v.

•  Lugtbehandling af 
hotelværelser o.lign. 

•  Biludlejningsfi rmaer 
(røglugt m.v. i biler)

•   Bilforhandlere/
campingforhandlere

•  Hospitaler og plejehjem 
(sundhedsvæsenet generelt)

•  Rengøringsfi rmaer

• Sportshaller

•  Ejendomsmæglere/
ejendomsservice

• Industrien generelt
… og mange fl ere

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!
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ARBEJDE FOR DIG!
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ABSOLUT ENESTÅENDE OG SÆRDELES EFFEKTIVT APPARAT TIL PERMANENT FJERNELSE AF DÅRLIG LUGT. 

Efterlader de behandlede rum med en ren, frisk og naturlig lugt. Et fremragende og miljøvenligt alternativ til ozonbehandling. 

UDVALGTE SPECIFIKATIONER

•  Behandler områder op 
til 566 m³.

•  Holdbar konstruktion med 
2,2 mm vinyl-beklædt stål-
hylster og ABS-endedæksler.

•  Mål: 16 cm x 13 cm x 30 cm.
•  Vægt: 1,7 kg.
•   Patroner indsættes i 

restoratoren og afgiver aktiv
lugtneutraliserende tørdamp.


