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Neutrox Gamma Olie 
Miljørigtig lugtkontrol med ren “plante-energi”
Vaportek teknologien er en enestående metode til sikker, effektiv og enkel fjernelse af lugt. Metoden har på 
verdensplan sat en ny standard for miljø- og brugervenlig lugtsanering indenfor skadeservicebranchen. 

En videnskabeligt formuleret og patenteret sammensætning af fl ere end 30 forskellige og 100% naturlige aroma-
tiske planteekstrakter udgør fundamentet i Vaportek’s alsidige produktprogram. Dette komplekse mix af æteriske 
olier kaldes for Neutrox Gamma og blev af en anset amerikansk medicinalvareproducent sidst i 70’erne udviklet 
til sikker og effektiv neutralisering af ildelugt indenfor det amerikanske sundhedsvæsen. I dag anvendes Vaportek 
med stor succes i mange forskellige brancher.

Neutrox Gamma olien er hermetisk forseglet i en speciel kunststof-membran. Når der føres luft hen-over mem-
branen ved hjælp af Vaportek apparaternes indbyggede blæsere, åbner membranen sig, og olien ånder (diffunde-
rer) igennem membranen, hvorved den frigøres til luften som en tørdamp. Tørdampen er ekstremt aktiv i luften, 
og dens mikroskopiske små planteoliemolekyler gennemtrænger hurtigt porøse overfl ader såsom tekstiler, tapet, 
beton, mursten, træ, gips og andre byggematerialer for derved, på molekylært niveau, at indkapsle og neutrali-
sere eller lugtmodifi cere forekommende ildelugt fra brand- og sodskader, skimmel, mug, kloakvand, afl øbsvand, 
tørkogning, tørstegning, forrådnelse, affald, urin, opkast, sved, dyr og al anden lugt af organisk oprindelse.

Denne neutraliseringsproces kaldes for “Zwaardemaker Pairing”
Intens forskning i USA og andre steder i verden i de unikke æteriske olier, som også anvendes til udvikling af 
medicin, har påvist, at mange af disse olier er i besiddelse af evnen til at kunne neutralisere lugte, hvis man parrer 
en æterisk olie med en given lugt. 

Formlen på Vaportek’s komplekse blanding af disse olier er nøje sammensat på baggrund af det faktum, at spe-
cielt udvalgte æteriske olier vil neutralisere lugte af forskellig oprindelse.
Neutrox Gamma olien består af over 30 forskellige æteriske olier, og vil derfor neutralisere og kontrollere et meget 
bredt spektrum af forskelligartede lugte.
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Neutrox Gamma olien fås i følgende udgaver:

Neutrox Gamma Industri Membran 12 stk./krt.     Varenr.   56-1352
Neutrox Gamma Patron til Restorator 6 stk./krt.  Varenr.  56-1387
Neutrox Gamma HD Stand-Alone patron 6 stk./krt.    Varenr.  56-1353

     

Miljøvenlig! Fjerner lugt uden ozon

Sammen med Neutrox Gamma Olien i 

membran/patron anbefaler vi at anvende 

ECOZ vådlugtsaneringsvæskerne Classic 

Neutral eller Lemon. Udnyt denne synergi!

NO OZONE


