
Produktdatablad

Neutrox Gamma Bricks 

– neutraliser lugt med 100% ren plante-energi

Vaportek´s patenterede og enestående lugtbehandllingssystem sætter 
verden over, standarden for miljø- og brugervenlig lugtkontrol.
En videnskabelig formuleret komposition af over 30 forskellige planteeks-
trakter (æteriske olier) udgør fundamentet i Vaporteks alsidige produkt-
program. Den komplekse blanding af disse naturlige olier kaldes Neutrox 
Gamma Olie og blev oprindelig udviklet af en kendt medicinalvarepro-
ducent til effektiv og miljøvenlig neutralisering af ildelugt indenfor den 
amerikanske sundhedssektor.
Neutrox Gamma Bricks indeholder aktiv Neutrox Gamma Olie som frigø-
res til luften som en tørdamp. På molekylært niveau indkapsler og neu-
traliserer den aktive tørdamp dårlig lugt stammende fra røg, sod, urin, 
opkast, sved, mados, kæledyr, organisk affald, forrådnelse, kloak, mug, 
skimmelsvamp m.v.
Adskillige brancher udnytter i dag med stor succes Vaportek´s enestående 
produktteknologi og den anvendes især af skadeservicebranchen, hotel- 
og restaurationsbranchen, hospitaler, plejehjem, dyrehospitaler, fødevare-
industrien, affaldsindustrien, rengøringsselskaber, boligforeninger, trans-
portselskaber, bilforhandlere, renseanlæg, kommuner og mange fl ere.

• Ingen ozon eller anden giftig kemi
• Ingen syntetiske el. kunstige duftstoffer
• Miljøvenlig, 100% botanisk – neutraliserer lugt med ren plante-energi
• Bricks kan bortskaffes med normalt affald
•   Bricks neutraliserer lugt stammende fra røg, sod, urin, 

opkast, sved, mados, kæledyr, organisk affald, forrådnelse, 
kloak, mug, skimmelsvamp m.v.

SANITET
Bricks placeres på toiletter, omkring 
urinaler m.v. Bricks kan også placeres 
i ventilationskanaler o.lign. for effektiv 
spredning af aktiv tørdamp.

RENGØRING 
Bricks er et nyttigt produkt 
for rengøringspersonale.
Bricks anvendes i alle 
lugtplagede områder.

TOBAKSLUGT 
Læg Bricks i 
områder og rum 
plaget af
tobakslugt. o.lign.

DYREHOSPITALER
Læg Bricks i områder 
som er plaget af lugt 
eks. hundegårde, 
operationsstuer, bure m.v.

SYGEHUS
Bricks kontrollerer lugt på afdelinger,
affalds- og køkkenområder og andre 
steder hvor lugte kan være til gene for 
patienter, pårørende og plejepersonale.

BIL/CAMPING/BÅD
Bricks fjerner 
og forebygger 
lugt i biler, både 
og campingvogne.

STØVSUGERE: 
Læg 1 eller ½ Brick i støvsugeren. 
Aktiv tørdamp vil sprede sig i luften 
for at deodorisere/neutralisere al 
form for dårlig lugt.

INDUSTRI: 
Anvendes 
i forskellige 
industrier hvor 
lugt er et problem.

AFFALDSOMRÅDER:
Bricks placeres i affaldsområder, affalds-
rum omkring skraldespande m.v. Bricks 
kan også placeres i ventilationskanaler 
o.lign. for effektiv spredning af aktiv
tørdamp.

Vaportek Neutrox Gamma Bricks 
er baseret på Neutrox Gamma Oil

TIPS
Til svære lugtgener anbefales at anvende Bricks sammen med Vapor-
tek Bio-C fl ydende Bio-Enzymatisk lugtkontrol, som sprøjtes udover 
lugtplagede områder. Herved opnås en overlegen synergi mellem 
Neutrox Gamma Bricks og Bio-C.

OBS! Den naturlige olie kan beskadige og misfarve overfl ader af træ, malede og lakerede overfl ader samt visse plasttyper. Læg 
derfor ikke Neutrox Gamma Bricks direkte på disse følsomme overfl ader, men placer Neutrox Gamma Bricks i Vaporteks EZ-Twist 
eller i de vedlagte aluminiumsbakker.

Indhold: 30 stk. Neutrox Gamma Bricks – varenummer 56-1397 Deklaration: Indeholder blanding af æteriske olier. Brandfarlig.
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