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LUGTSANERING 
Det industrielle lugtsaneringssystem, 

som aggressivt angriber lugte!

www.ecocare.dk

VAPORSHARK

VaporShark er et enkelt bærbart elektrisk apparat, som 
anvender en uskadelig teknologi, som hurtigt, effektivt og 
permanent fjerner ildelugt og fornyer luften i indendørs 
rum. VaporShark anvender Vaporteks patenterede mem-
bransystem, som indeholder en kompleks blanding af over 
30 forskellige, og 100% naturlige, æteriske olier, det vil sige 
udpressede og på anden måde udvundne ekstrakter fra plan-
teriget, såsom eukalyptus, cedertræ, pebermynte, kamfer, 
fyrretræ, lavendel, citrusfrugter m.v.

Når der føres luft henover membranen, ved hjælp af Vapor-
Sharkens indbyggede blæser, åbner membranen sig, olien 
trænger igennem og frigøres til luften som en tørdamp. Tør-
dampen, også kaldet Neutrox-Gamma, er ekstremt aktiv i 
luften, og penetrerer hurtigt porøse overfl ader som f.eks. teks-
tiler, og lægger sig på hårde overfl ader for hurtigt og effektivt 

at neutralisere og fjerne ildelugt fra røg, sod, nikotionlugt, urin, 
sved, opkast, mados, fugt, forrådnelse, dyr og al anden lugt af 
organisk oprindelse. VaporSharken er baseret på en gennem-
prøvet teknologi, som på verdensplan har sat en ny standard 
for fjernelse af røglugt indenfor brandsanering, og i det hele 
taget generelt ved istandsættelse og renovering af indendørs 
rum, hvor ildelugt er et alvorligt problem, f.eks. fjernelse af 
sod-/røglugt efter brand, muggen lugt efter vandskader, fjer-
nelse af nikotinlugt i hotelværelser m.v. 

Vaportek metoden er baseret på en gennemprøvet teknologi, 
som på verdensplan har sat en ny standard for fjernelse af røg-
lugt indenfor brandsanering, og i det hele taget generelt ved 
istandsættelse og renovering af indendørs rum, hvor ildelugt 
skal fjernes.

VaporShark apparatet behandler luften, 
løsøre/indbo og bygninger samtidig

PRODUKTINFORMATION
Absolut enestående og særdeles effektivt apparat til permanent fjernelse af ildelugt.

Efterlader de behandlede rum med en ren, frisk og naturlig lugt.

Et fremragende og miljøvenligt alternativ til ozonrensning.

VIGTIGT:
►  Dette system er et sikkert og 

effektivt alternativ til ozon– og 
spray/aerosolforstøvning. 

►  Ingen sundhedsrisici. 

►  Brugen af personlige værnemidler, 
f.eks. maske, er ikke nødvendig.

ANVENDELSESOMRÅDER

Testet og afprøvet af skadeservicefi rmaer i 
hele verden ved lugtfjernelse efter brandskader 
(protein-, træ-/papir– eller syntetiske brande), 
vandskader, afl øbsskader, tørkogning, tørstegning, 
kemikaliespild, ligsanering, forrådnelse m.m.
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MILJØRIGTIG TEKNOLOGI

Vaportek teknologien er baseret på naturlige planteeks-
trakter og er ikke skadelig for mennesker, og er derfor et 
bedre valg end anvendelsen af ozonapparater samt ud-
lægning af kemisk røg/tåge vha. røgkanoner og vådfog-
gere og i modsætning til ozonbehandling beskadiger 
VaporSharken ikke tekstiler, gummi, klæbemidler m.v. 
Fugt frigøres ikke til de behandlede rum, og derfor eli-
mineres risikoen for skade. Idet metoden er uskadelig 
for mennesker, er det ikke nødvendigt at evakuere rum, 
som behandles med VaporSharken eller genhuse bebo-
ere. Man kan opholde sig i de behandlede rum, mens 
Vaporsharken arbejder. 

Dette meget alsidige luftbehandlingsapparat er beregnet til 
større opgaver, hvor hurtige og effektive resultater ønskes. 
Klarer rum i størrelser mellem 1.500 og 2.500 m3  afhængig af 
lugttype og –intensitet.

Membraner til VaporShark 
fås i følgende aktivolier

VAPORSHARK

UDVALGTE 
SPECIFIKATIONER

• Behandler områder op til 2.500 m³

• Stabil alu-letvægtskonstruktion

• Dimensioner: 40,5 cm x 20,5 cm x 43 cm

• Vægt: 5 kg

•  Industrimembran som indsættes 
i VaporShark og afgiver aktiv 
lugtneutraliserende tørdamp:

56-1352 
  Membran m. Neutrox Gamma olie standard. 
 Universelt mod alle lugte

56-1758 
  Membran med citrusolier. Universel til lugtbehand-

ling og opfriskning af lugtplagede områder

56-1766 
  Membran med SOS olie (Smoke Odour Solution). 

Specielt til røg– og sodlugt

Alsidig, hurtig, 

sikker, effektiv

Anvend din VaporShark

 hvor som helst og når som helst!

Anvend din VaporShark 

før, under og efter dit skadeservicejob

Ozon- og aerosolfri metode = maximum sikkerhed for brugere
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