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S.O.S. olie

S.O.S. olien er specielt udviklet til anvendelse ved lugtsanering efter brand- og røgskader. Vaportek tilbyder nu denne 
olie som et alternativ til den originale og populære Neutrox Gamma olie. S.O.S. duften er behagelig - men alligevel 
kraftfuld og effektiv, og gør den til et ideelt valg ved neutralisering af røglugt i private hjem samt andre områder, 
hvor mennesker opholder sig - samtidig med, at den forbedrer arbejdsmiljøet for skadeservice sanitørerne. S.O.S. er 
ikke en erstatning for Neutrox Gamma olien, men skal ses som et nyt og spændende alternativ ved alle former for 
røg- og sodskader. S.O.S. olien fås som Industri Membraner til VaporSharken og til Industrial Portable, som patron til 
Restoratoren og som HD Stand-Alone patron til eksempelvis lugtbehandling af ventilationskanaler.  

Proteinbrande
Gryde/pandebrand, brændt og forkullet kød og 
de fl este brande, hvor cellevæv og hårproteiner 
er involveret.

Træ-/papirbrande
Brand i tagetager, skorstensbrand, 
eksplosionsbrand samt brand i bygninger og 
generelt, hvor trækonstruktioner er involveret m.v.

Syntetiske brande
Gulvtæpper og polstrede møbler, brand i elektriske 
installationer og generelt, hvor kunststof er brændt.

Cigaretrøg
Private hjem, lejligheder, restauranter, ventesale, 
køretøjer samt overalt hvor tobaksrøg er et problem.

Sammen med SOS Olien i membran/patron anbefaler vi at anvende 
ECOZ vådlugtsaneringsvæskerne SOS eller Lemon.

Udnyt denne synergi

Miljøvenlig! Fjerner lugt uden ozon

S.O.S. OLIEN FÅS I FØLGENDE UDGAVER:

S.O.S. Industri Membran 12 stk./krt.  Varenr. 56-1766

S.O.S. Patron til Restorator 6 stk./krt. Varenr. 56-1769

S.O.S. HD Stand-Alone patron 6 stk.  Varenr. 90-2200-85

• FEEDBACK •

“Vi anvender S.O.S. olien 

med stor succes ved alle 

typer brande - skadelidte 

er meget tilfredse, og 

alle påskønner den milde 

aroma, som S.O.S. olien 

afgiver.” 

-  Allan Nielsen, Afdelingsleder

Dansk Bygningskontrol A/S, Struer    
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