KIVÁLÓAN OLDÓDÓ GRANULÁLT BORÁSZATI TANNIN
QUEBRACHO FA KIVONAT
VÖRÖSBOROK SZÍNAGYAGÁNAK STABILIZÁLÁSÁHOZ

JELLEMZİK

TÁROLÁS
Tartsa hővös és száraz helyen,
hıforrásoktól védje. Kerülje a
feloldott termék érintkezését vas
edényekkel, különösen, ha rozsdásak. Érintkezés esetén a tannin oldhatatlan fekete csapadékot képez, amely ugyan ártalmatlan, de megváltoztathatja a
jellemzıit.
CSOMAGOLÁS
2 kg-os zsákok

BORÁSZATI FELHASZNÁLÁSRA
KIZÁRÓLAG ÜZEMI HASZNÁLATRA
EK 1493/99.

A fentiekben közölt információk megfelelnek ismereteink és tapasztalataink jelenlegi szintjének. A felhasználó tartsa
be a mindenkor érvényes biztonsági és védekezési jogszabályokat. A termék nem rendeltetésszerő felhasználása tilos.

GYÁRTMÁNYLAP

A
egy dél-amerikában vadon termı
keményfa fajtából, a quebrachóból (Schinopsis lorenzi,
Anacardiaceae)vizes oldással kivont borászati tannin.
A
kondenzált tannin (procianid és
proantocianid), mely a probietin polimerizációjával keletkezik, molekulatömege 4000 körül van. Színe barna,
illata a pörkölt fára emlékeztet.
A
tannint különleges, folyadékágyon
történı
granulálással
másképpen
agglomerálással állítják elı, ami biztosítja a vízben való
jó oldódást.
E folyamat során a tannin szemcséket légáramlás tartja
lebegésben, miközben felülrıl folyadékpermet irányul
rájuk. A tannin szemcsék kissé benedvesedve egymáshoz tapadnak, így alakulnak ki a granulátumok.
A
különösen ajánlott a vörösborok
színanyagának védelmére és stabilizálására, mivel az
antociánokkal reagálva idıben stabil vegyületeket
alkot, ezzel elkerülhetı a az erjesztés / héjon ztatás során kialakult szín fokozatos elhalványulása.
A
alkalmazását kevéssé érett
és/vagy botritiszes szılı szüretelése esetén is ajánljuk,
mert gátolja a negatív jelenségért felelıs enzimeket, a
lakkázt és a tirozinázt, és helyreállítja az antocián vegyületek egyensúlyát.
Rövid héjon áztatás esetén, ha nem oldódott ki elegendı antocián a szılıbıl, a
hozzáadása javítja a a bor összetételét, biztosítva a szükséges tannin mennyiséget ami a kész bor gazdag bukéjának, főszeres zamatának kialakulásához is hozzájárul.
A
funkciója még, hogy reagál az
oxigénnel, szabályozva a bor redox potenciálját.

ADAGOLÁS
10 - 30 g/hl erjedéskor vagy a
végén, a szín stabilizálása érdekében;
15 – 30 g/hl a lakkázok gátlására.
Ajánlatos elızetes laboratóriumi
próbákat végezni.
FELHASZNÁLÁS
Oldja fel a szükséges
adagot
10-15-szörös mennyiségő vízben
vagy borban, erıteljes keverés
mellett majd adja kevertetés
közben a kezelendı mennyiséghez.
ÖSSZETÉTEL
Quebracho tannin (kondenzált
tannin) > 92%
Nedvességtartalom 6 – 8%
Gumiarábikum < 2%

