
 
 

 

Borvirágosodás elleni úszótabletta  
 
Ez a borászati piacon a legismertebb, a Dal Cin által 1958-ban kifejlesztett és sza-
badalmaztatott specialitás. Hatalmas gyakorlati jelentıségő termék, és még ma is 
a leghatékonyabb és legegyszerőbb eszköz a borvirágosodás és ecetesedés fellépé-
se ellen. A FLOR-STOP®

 tisztított paraffin korongokból áll, melyek kis mennyiség-
ben allil-izotiocianátot tartalmaznak az 1999.05.17-i 1493/1999/EK rendelet IV 
cikkely 3. bekezdés u. pontjának megfelelıen; ilyen aktivált formában a bor felszí-
nén lebegve megvédik felületét minden aerob típusú elváltozástól. Az úszó tablet-
ták használata különösen elınyös a borok demizsonokban (az egyes területeken 
hagyományosan használt olaj rátöltése törvénybe ütközik), hordókban, barrique-
okban, tartályokban és általában bármilyen zárt edényben való tárolásakor. Ennek 
érdekében a FLOR-STOP®

 -ot háromféle kiszerelésben forgalmazzuk: kicsi (1 g) 
kannákhoz, demizsonokhoz, közepes (7 g) hordókhoz és nagy (20 g) tartályokhoz. 
Ha az edények esetleg nyitva vannak, vagy nincsenek egészen tele, az úszótablet-
ták hatása akkor is hosszú idejő; ezen kívül nem bocsátanak ki semmilyen idegen 
ízt, vagy szagot a borba. Fontos ezen kívül hangsúlyozni, milyen könnyő és egy-
szerő az úszótabletták alkalmazása, adagolásuk kényelmes, használatuk rendkívül 
gazdaságos. 
 
Összetétel 
Tiszta paraffinból készült úszótabletták, melyek változó százalékban tartalmaznak 
allil-izotiocianátot az alkalmazott mérettıl függıen: 0.5% (legalább 20 literes de-
mizsonokhoz), 1.7% (barrique-okhoz és 2 - 20 hl-es hordókhoz), 2.0% (50 hl –es 
és nagyobb tartályokhoz). 
 
Adagolás és a felhasználás módja  
Elegendı egyetlen úszótablettát edényenként (demizson, barrique, vagy tartály), a 
megvédeni kívánt bor felszínére helyezni; ha elhasználódott ki kell cserélni: általá-
ban az úszótabletták néhány héttıl két-három hónapig terjedı ideig aktívak, a vé-
dendı bor szabad felületének nagyságától, a külsı hımérséklettıl, az edények 
nyitási gyakoriságától és a már esetleg jelenlévı szennyezıdésektıl függıen. A 
tablettát elhasználódottnak tekinthetjük, ha jellegzetes szúrós szaga már nem 
érezhetı.  
 
Óvatossági szabályok a felhasználás során 
 
Az edényeket ajánlatos megfelelı rendszerességgel feltölteni, hogy ne maradjon 
túl nagy légtér a bor felületével érintkezésben, ezen kívül ellenırizni kell a boros 
edények és tartályok zárásának tökéletes tömítettségét. A nyári idıszakban, illetve 
magas környezeti hımérséklet esetén nyilvánvalóan nagyobb figyelmet kell erre 
fordítani.  
 
Tárolás 
A FLOR-STOP® úszótabletták alacsony hımérsékleten több hónapon át eltarthatók, 
lehetıleg hőtıszekrényben (5°C) vagy akár mélyhőtıben. A tabletták esetleges 
elszínezıdése (általában fehér vagy sárgás) nem befolyásolja a hatásosságukat. A 
nem teljesen felhasznált csomagolásokat fontos gondosan visszazárni. 
 
Csomagolás 
25 db, 12 db-os tasak zsákban, demizsonokhoz (összesen 300 db).; 40 db, 2 db-os 
tasak zsákban, hordókhoz (összesen 80 db); 40 db, 1 db-os tasak zsákban, tartá-
lyokhoz (összesen 40 db) 

 
 


