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Produktdatablad

Specielt udviklet til 
brug i ventilationssystemer!

HDS

Patron til ventilationsanlæg m.v.

Heavy Duty Standalone

Justerbart aluminiumslåg til dosering af 
tørdamp (på begge ender af patronen) 

Åbninger til 
luftgennem-
strømning

Stativ, der  holder patronen i den ønskede stilling Stativ, der  holder patronen i den ønskede stilling 

Patronen indeholder membran med miljøvenlig
aktiv-olie. Neutrox Gamma eller S.O.S. olie

Produktet anvendes ofte sammen 
med centrifugalventilatorer ved 

tæpperensning. 



Produktdatablad

FORMÅL 
Vaporteks HDS patron er designet til at yde pas-
siv lugtsanering specielt til brug i aircondtion/
ventilationssystemer. Den anvendes både i højt-
ydende luftrensere og lufttørrere samt i forbin-
delse med skadesaneringsarbejde efter vand– og 
brandskader. Patronen indeholder en patenteret 
membrantype, som frigiver en uskadelig, lugt-
neutraliserende tørdamp baseret på et avanceret 
mix af over 30 forskellige planteolier. Vaportek har 
anvendt denne formel ved lugtsanering inden for 
skadeservicebranchen, sundhedsvæsenet, på 
kontorer, fabrikker, hoteller og i private hjem over 
hele verden i mere end 30 år . 
   
PLACERING
Den fritstående patron kan placeres i ethvert luft-
behandlingssystem. For maksimal effekt placeres 
patronen på langs, og de justerbare låg ved en-
derne skal åbnes helt eller delvist for at lade luften 

passere gennem patronen. Patronen kan holdes 
på plads med et stativ. Hvor luftstrømningerne er 
meget kraftige, kan patronen fastgøres ved brug 
af gaffatape eller dobbelt klæbende tape. Patron-
en kan også placeres foran højtydende centrifugal-
ventilatorer o.lign. for at opnå en hurtig og effektiv 
lugtsanering eksempelvis efter tæpperensning. 

FORDELE OG EGENSKABER 
Vaporteks HDS patron giver øjeblikkelig og kraft-
fuld lugtkontrol i områder, hvor de fl este andre 
systemer må melde pas. Den deodoriserende tør-
damp gennemtrænger hurtigt de porøse overfl a-
der, den kommer i kontakt med. Lugtforurenede 
overfl ader kan lugtneutraliseres ved at anvende 
Vaporteks lugtsaneringssystem. Systemet kræver 
ikke elektricitet, støjer ikke og afgiver ingen fugt 
som ved lugtbehandling med fogger. I forhold til 
anvendelsen af ozonmaskiner er evakuering/gen-
husning af behandlingsområder, ikke nødvendig. 
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HDS
Heavy Duty Standalone

SPECIFIKATIONER
Varenr.  56-1353 HDS patron Neutrox Gamma standard

Varenr.  90-2200-85 HDS patron m. SOS olie

Varenr.  90-2200 HDS patron m. 3xstrong Neutrox Gamma

Emballagestr.: Kasse m. 6 stk. 

Mål: 14,6 cm i højde x 9,5 cm i diameter.

Effektiv i op til 8 uger ved normal brug.

Behandler områder på op til 1858 m².

Justerbart alulåg sørger for præcis dosering af deodoriserende tørdamp.

Tilbehør: genanvendelig patronstabilisator, nr. 90-2201.

neutrox
gamma oil


