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PRODUKTDATABLAD

Anvendelser:
• Toiletter 

• Hotelværelser 

• Kæledyrs miljøer 

• Affaldsområder

• Kontorer

• Påklædningsrum

• Opbevaringsrum 

• Opbevaringscontainere

• Autocampere/trailere

• Køretøjer m.m.

Lugtneutralisering med udskiftelig disk
• Udskiftelige EZ-disk fås i mange dejlige dufte
• Justerbar duftstyrke
• Behandler rum op til 55 m³
• Varer op til 30 dage +
• Sikker, lækagefri, uskadelig
• Nem at bruge

EZ-Twist er et simpelt og justerbart produkt til effektiv 
neutralisering af ildelugt i mindre rum, hvor der er be-
hov for en hurtig, sikker og vedvarende deodorisering.

EZ-Twist er designet for lokalestørrelser/rum op til 
55 m3. EZ-Twist frigiver en 100% naturlig deodorise-
rende tørdamp vha. de unikke og udskiftelige EZ-Disk.

• TIP •
I skadeservicebranchen 

er det meget populært, at 
anvende Neutrox Gamma 

Bricks i EZ-Twist
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EZ-TWIST
Enestående teknologi
Den cirkelformede og kompakte EZ-Twist kræver ingen strøm eller batterier – den arbejder ved at små 
luftstrømninger passerer henover fi berelementet EZ-Disk, hvorved en speciel og lugtneutraliserende 
naturlig olie frigøres til luften som en tørdamp. Dette princip sørger for en konstant og vedvarende 
opfriskning af luften. 
Den naturlige olie, som er imprægneret i fi berelementet EZ-Disk, kaldes Neutrox Gamma, og er sam-
mensat af mere end 30 forskelllige og uskadelige essentielle olier (100% rene planteekstrakter). Ved 
at dreje dækslet på EZ-Twist kan mængden af lugtneutraliserende tørdamp, som udsendes, reguleres 
efter behov og forlænger levetiden af det specielle fi berelement med de naturlige olier.

Enkel
EZ-Twist er simpel og hurtig at anvende. For at skifte fi berelementet fjernes EZ-Twist fra velcrotapen, hvor-
med EZ-Twist er fastgjort. Dækslet afmonteres, og det udtørrede fi berelement EZ-Disk erstattes med et nyt og 
frisk. På med dækslet igen og fastgør EZ-Twist til velcrotapen. 

Omkostningseffektiv
EZ-Disk giver langtidsdeodorisering – 30 dage eller mere! EZ-Twist beholdere og EZ-Disk sælges separat. 
EZ-Twist og EZ-Disk fås i poser à 12 styk. 

Miljøvenlig
De slidstærke EZ-Twist genanvendes. EZ-Twists duft-
diske (EZ-Disk) er lækagefri, uskadelige og biologisk 
nedbrydelige (papirfi berbaserede). De udgør derfor et 
suverænt alternativ til snaskede geléer, dåser og miljø-
belastende spraydåser. EZ-Twist fjerner risikoen for far-
ligt spild og våde pletter på gulve, og indeholder ingen 
petroleumsdestillater og andre farlige eller ozonnedbry-
dende kemikalier. 

UDVALGTE SPECIFIKATIONER
• Varenr. 21-7601 EZ-Twist beholder/Hvid

• Passivt system  - kræver ingen batterier eller strøm 

• Fastgøres på hårde eller bløde overfl ader 

• Ca. 7,6 cm bred, 2,5 cm dyb

• Én pakke indeholder 12 stk. EZ-Twist

• Produceret af Vaportek i USA 

EZ-Diske er også designet til brug i den batteridrevne 
Vaportronic luftfrisker. Se Vaportronic brochure.
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EZ-Diske fås i disse dufte, 
Aroma Vision:
• Berry (bær)

• Cedar (cedertræ)

• Cherry (kirsebær)

• Cinnamon (kanel)

• Currant (ribs)

• Classic Neutral (neutrox gamma) 

• Forest (skov)

• Lavender (lavendel)

• Lemon (citrus)

• Linen (linned)

• Meadow (eng)

• Ocean (hav)

• Orchard (frugthave)

• Potpourri (blomster)

• Vanilla (vanille) 

• Winter (vinter)


