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Produktdatablad

Egenskaber:

•  Biologisk nedbrydeligt

•  Ikke giftig, ikke ætsende

•  Indeholder 100% æteriske olier

•  Pletter ikke, fedter ikke

•  Fjerner et bredt område af lugte

•  Ekstremt alsidig anvendelse

•    Fås i aromaerne
 Classic Neutral,  Potpourri, 
 Linen, Lemon… 
 og nu også som S.O.S.! 

 (Smoke Odor Solution)

•  Fås i 1, 5, 25 liter beholdere

Ny S.O.S. Ecoz er specielt 
udviklet til at neutralisere 

alle former for røglugt

Nu også 
som:

Forslag til anvendelser:

•  Nedvaskning af sod ved brandskader

•  Tekstil–tæpperensemaskiner

• I vaske- og moppevand

• Hotelværelser

• Rens af toiletter/urinaler

• Transportable toiletter

• Dyrehospitaler

• Affaldsområder

• Toiletgulve 

• Tilsættes vaskemaskiner (Potpourri + Linen)

• Rygerum m.v.

ECOZ  
vandopløseligt lugtneutraliseringskoncentrat 
er specielt udviklet til kommerciel og institutionel anvendelse til 
behandling af ubehagelig lugt på gulve, vægge samt mange an-
dre overfl ader. Ved vask af tøj og tekstiler i industrivaskemaski-
ner, tilsættes ECOZ sidste hold skyllevand for at fjerne røg- og 
anden ildelugt. Sikre og effektive produktrecepter, indeholden-
de naturlige ingredienser, gør ECOZ væskerne til det foretrukne 
valg blandt professionelle rengøringsfolk. 



Produktdatablad

Egenskaber og fordele
Ecoz vandblandbare lugtneutraliseringskoncen-
trater  anvender innovativ plantebaseret teknologi 
for at imødekomme kravene til lugtkontrol ved 
gulvpleje samt mange andre rengøringsopgaver. 
Ingredienserne baserer på naturlige råstoffer, i 
stedet for blot at maskere den dårlige lugt med 
kemiske/syntetiske duftstoffer. Dette er en af 
grundene til, at Vaportek’s teknologi foretrækkes 
af fagfolk indenfor rengøringsbranchen, som en 
sikker og effektiv metode til at løse kvalitetspro-
blemer omkring indendørs luft.
   
Ecoz ugiftige lugtneutraliseringsvæsker er udvik-
let til at forbedre resultatet af rengøringsopgaver 
af enhver art. Ecoz tilsættes direkte i vaske– 
eller moppevandet sammen med kemien. Ecoz 
er 100% foreneligt med rengøringsprodukter og 
kan tilsættes al slags kemi. Ecoz er ideelt til brug 
i skyllevand, i tæppe– og tekstilrensemaskiner 
samt alle former for gulvplejeapplikationer.

Ecoz produkterne indeholder 100% naturlige, vel-
duftende æteriske olier, og nedbryder på en natur-
lig måde et meget bredt spektrum af forskellige 
lugte.

Anbefalede produktanvendelser:

Tekstil-  og tæpperensemaskiner,  industrielle vas-
kemaskiner, gulvvaskemaskiner, generel gulv-
vask, afrensning af urinaler og toiletter, toilet-
gulve, mødeområder, køkkengulve, transportable 
toiletter, nedrensning af vægge, loft m.m. efter 
sod- og brandskader, affaldsområder samt mange 
andre applikationer.
  
Ecoz efterlader en behagelig, 

langvarig aroma I luften..

Anbefalet dosering: Typisk ca. 0,2 -1 dl. pr. 10 liter 
vand, dog afhængig af lugttype og lugtintensitet.  

ECOZ

1 liter, 12 stk./krt.
Classic Neutral  nr. 56-1524-1
Potpourri  nr. 56-1522-1
S.O.S.  nr. 56-1521-1
Lemon  nr. 56-1526-1                       
Linen  nr. 56-1525-1

5 liter, 4 stk./krt.
Classic Neutral  nr. 56-1524-5
Potpourri  nr. 56-1522-5
S.O.S.  nr. 56-1521-5
Lemon  nr. 56-1526-5                       
Linen  nr. 56-1525-5

25 liter, stykvis
Classic Neutral  nr. 56-1524-25
Potpourri  nr. 56-1522-25
S.O.S.  nr. 56-1521-25
Lemon  nr. 56-1526-25                     
Linen  nr. 56-1525-25

Emballagestørrelser og varenumre:
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Brugervejledning

BEMÆRK: 
ECOZ produkterne er koncentrater. Brug 
derfor altid det korrekte blandingsforhold 
og anvend aldrig produktet koncentreret.

ECOZ fås i aromaerne Classic Neutral, Potpourri,  
Linen, Lemon og S.O.S. Den er specielt udviklet 
til kommerciel og institutionel anvendelse til be-
handling af ubehagelig lugt på gulve, vægge og 
andre vandfaste overfl ader. ECOZ er udviklet til 

at kontrollere/neutralisere ubehagelig lugt ved 
rengøringsopgaver af enhver art. ECOZ er 100% 
foreneligt med duftneutrale rengøringskoncen-
trater og kan uden videre tilsættes disse rengø-
ringsopløsninger. Duftstofferne (æteriske olier) 
nedbrydes ikke ved høje temperaturer, produktet 
skummer ikke og har en neutral pH værdi. ECOZ 
kan også påføres overfl ader vha. vådfoggere og 
sprayere. ECOZ kan anvendes på hårde overfl a-
der, ved rengøring af gulve, vægge, tæpper, teks-
tiler og vasketøj samt som generel rumfrisker m.v.

Generel brugsvejledning/dosering - skadeservice
ECOZ kan doseres i forholdene 1:5 op til 1:128. 
20-100 ml ECOZ pr. 10 ltr. vand er standard doseringen 
for disse effektive lugtneutraliseringskoncentrater in-
denfor skadeservicebranchen. Højere koncentrationer 
kan anvendes, hvis der ønskes en stærkere aroma, el-
ler hvis produktet anvendes som rumfrisker. ECOZ kan 
også anvendes i vådfoggere eller sprayere. 
I tæppe- og tekstilrensemaskiner anbefales det at 
anvende ECOZ Classic Neutral, Potpourri, Linen eller 
S.O.S. (frem for Lemon), idet citrusolier kan blødgøre 
gummipakninger i maskiner. Når ECOZ anvendes i va-
skemaskiner til fjernelse af lugt i tekstiler, tilsættes ca. 
1 dl til sidste hold skyllevand.
Alle 5 aromaer kan anvendes ved vask og lugtbehand-
ling af løsøre efter brandskader, skimmelskader, vand-
skader m.v. 

ECOZ S.O.S. (Smoke Odour Solution) er specielt effek-
tiv i forbindelse med lugtneutralisering ved alle typer 
røg- og sodskader. Opnå optimal neutralisering af alle 
former for røglugt og undgå lugtforvirring ved at an-

vende ECOZ S.O.S. lugtneutraliseringskoncentrat i dit 
skyllevand sammen med S.O.S. membraner og patro-
ner i Vaportek’s effektive lugtneutraliseringsapparater, 
Restoratoren og VaporSharken. Dette system kalder 
vi for synergistisk lugtkontrol™. Anvend også ECOZ 
Classic Neutral sammen med Neutrox Gamma olie i 
membraner og patroner som et alternativ til S.O.S. sy-
stemet. ECOZ Classic Neutral og Neutrox Gamma olie 
er universelt anvendelige til alle slags lugte. Produkter-
ne kan bruges sammen, men også separat, hvis lugt-
saneringsopgaven ikke er af ekstrem karakter. ECOZ 
Lemon kan også anvendes i skyllevand ved rengøring 
efter brand m.v. idet ECOZ  Lemon er forenelig med 
tørdamp fra Neutrox Gamma og S.O.S. olie.
Ved let røglugt tilføres generelt 20-50 ml ECOZ  pr. 10 
ltr. vand – ved moderat røglugt tilføres 30-60 ml pr. 10 
ltr. vand – og ved svær røglugt tilføres 60-100 ml el. 
mere pr. 10 ltr. vand.

Brug evt. vedlagte dispenser for nøjagtig dosering. 
Vi henviser i øvrigt til produktetiketten. 
OBS: Dispenser kun til 1 liter beholdere!

ECOZ
ECOZ vandblandbart lugtneutraliseringskoncentrat
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