Geurneutralisatie

Meer dan 70 jaar ervaring
met producten en technologieën voor professionele hygiëne

Neutramax gel bevat actieve neutraliserende en verfrissende bestanddelen die door vervluchtiging in de ruimte worden verspreid. Onaangename geuren die in contact komen met
de Neutramax moleculen worden geneutraliseerd. Het resultaat is een aanzienlijke vermindering van onaangename geuren.

Verpakking

Naam

gel 35 gr

NEUTRAMAX 35 PURE
NEUTRAMAX 35 FIG
NEUTRAMAX 35 PEACH

gel 80 gr

NEUTRAMAX 80 PURE
NEUTRAMAX 80 FIG
NEUTRAMAX 80 PEACH

VERONTREINIGDE
LUCHT

(Ammoniak, waterstofsulfide,
aminen, etc.)

Geur
Neutraal
Vijg
Perzik
Neutraal
Vijg
Perzik

Toepassingen en te
behandelen volumes
• Afvalbakken
• Rokersruimtes
tot en
• Toiletten
met 50 m3
• Druk bezochte ruimtes
• Septische tanks
• Ruimtes voor
afvalopslag
tot en
• Containers
met 70 m3
• Toiletten
• Druk bezochte ruimtes

NEUTRALISERENDE
MOLECULEN
(d.m.v. sublimatie)

BEHANDELDE LUCHT

PRODUCT

SCENT SYSTEM DISPENSER
Verspreidt automatisch neutraliserende verfrissende moleculen.
Elektrische geurverspreider voor gebruik met Neutramax gel pads 35 gram, te gebruiken in gesloten
ruimtes zoals kantoren, wachtruimtes, opslagruimtes, etc. De gel pad wordt in de houder geplaatst in het
bovenste gedeelte van de geurverspreider. Een verstelbare ventilator zorgt ervoor dat de lucht wordt verrijkt met neutraliserende en verfrissende moleculen waarna deze in de ruimte worden verspreid.

58 cm

Voeding:
230 Volt

Instelbare
luchtstroom:
0,45 – 0,67 – 0,93
m3/ minuut

18,5 cm

18,5

cm

Geschikt voor de
volgende ruimtes:
15-100 m3 (5-30 m2)

12 heldere Led
lampen verfraaien
en tonen de
intensiteit van
de verspreiding

Met 70 jaar ervaring in de internationale markt en met meer dan 1.000.000 klanten is
ZEP marktleider op wereldniveau met betrekking tot onderhoud- en reinigingsmiddelen.
ZEP investeert jaarlijks in de R&D van nieuwe producten en apparatuur om zo hoogwaardige, arbo-technisch verantwoorde en minder milieubelastende oplossingen te
bieden voor alle mogelijke aspecten van reiniging en onderhoud.
ZEP vertegenwoordigers leveren, samen met de technische afdelingen, professionele,
op de klant afgestemde, ondersteuning waardoor klantgerichte oplossingen worden
verkregen.

INDUSTRIE Gespecialiseerde chemicaliën voor industrieel onderhoud.
WATERBEHANDELING Producten en systemen voor het onderhoud van gesloten circuits, koeltorens en stoomketels.
VOEDSELVERWERKENDE INDUSTRIE Reinigings- en desinfectiemiddelen voor de voedingsmiddelenindustrie.
INSTITUTIONELE MARKT Producten en systemen voor onderhoud en reiniging van hotels, restaurants, etc.
PROFESSIONELE SCHOONMAAK EN ONDERHOUD Reinigings- en onderhoudsproducten voor professionele toepassingen.
BOUW INDUSTRIE Reinigingsmiddelen, additieven en kitten voor kleine en grote constructies.
AUTOMOBIEL INDUSTRIE Reinigingsmiddelen, kitten, smeer- en absorbtiemiddelen voor kleine en grote werkplaatsen.
PAPIER EN AANVERWANTE ARTIKELEN Verbruiksaccessoires voor civiel en industrieel gebruik.
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