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

S.O.S. olien er specielt udviklet til anvendelse ved lugtsanering efter brand- og røgskader. 
Vaportek tilbyder denne olie som et alternativ til den originale og populære Neutrox 
Gamma olie. S.O.S. duften er behagelig, men alligevel kraftfuld og effektiv, og gør den 
til et ideelt valg ved neutralisering af røglugt i private hjem samt andre områder, hvor 
mennesker opholder sig, samtidig med, at den forbedrer arbejdsmiljøet for skadeservice-
medarbejderne. S.O.S. er ikke en erstatning for Neutrox Gamma olien, men skal ses som  
et effektivt alternativ ved alle former for røg- og sodskader. S.O.S. olien fås som Industri 
Membraner til VaporSharken, som patron til Restoratoren og som HDS patron til eksem-
pelvis lugtbehandling af ventilationskanaler.  

S.O.S (SmOke OdOur SOlutiOn)
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!

S.O.S fåS i følgende udgAVer:

56-1521-1 ECOZ væskekoncentrat S.O.S.

56-1766 S.O.S. Industri membran til VaporShark

56-1769 S.O.S. Restorator patron til Restorator

90-2200-85 S.O.S. HDS patron
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ideel Ved:

Proteinbrande
Gryde/pandebrand, brændt og forkullet kød og de fleste  
brande, hvor cellevæv og hårproteiner er involveret.

træ-/papirbrande
Brand i tagetager, skorstensbrand, eksplosionsbrand samt brand  
i bygninger og generelt, hvor trækonstruktioner er involveret m.v.

Syntetiske brande
Gulvtæpper og polstrede møbler, brand i elektriske  
installationer og generelt, hvor kunststof er brændt.

Cigaretrøg
Private hjem, lejligheder, restauranter, ventesale,  
køretøjer samt overalt hvor tobaksrøg er et problem.

"Vi anvender S.O.S. olien med 
stor succes ved alle typer brande. 
Skadelidte er meget tilfredse, og 
alle påskønner den milde aroma, 

som S.O.S. olien afgiver." 

Allan Nielsen
Afdelingsleder

Dansk Bygningskontrol A/S

Struer

tips: Anvend eCOZ 
vådlugt-sanering i dit 

vaske/skyllevand

hurtig
AlSidig

effektiV
Sikker

ingen OZOn

nAturlig

miljøVenlig

miljøVenlig! 
fjerner lugt 
uden OZOn

Sammen med S.O.S olien i 
membranen/patronen anbefaler 

vi at anvende ECOZ  
vådlugtsaneringsvæskerne  

S.O.S eller Lemon.


