
  
 
 
 

 
ADAGOLÁS 
40 - 150 g/hl borokban 
Ajánlatos elızetes laboratóriumi 
próbákat végezni.  
 
FELHASZNÁLÁS 
A -t oszlassa el 1:10 
mennyiségő hideg, vagy szoba-
hımérséklető  vízben élénk keve-
rés közben, amíg homogén 
szuszpenziót nem kap. Pihentesse, 
hagyja duzzadni néhány órán át. 
Keverje fel ismét, és adja a keze-
lendı mennyiséghez kevertetı 
fejtés közben, hab képzıdését 
kerülve.  
 
ÖSSZETÉTEL 
Nagy tisztaságú kálium-kazeinát, 
szódával aktivált por alakú ben-
tonit, nagy tisztaságú, nagy meg-
kötı képességő cellulóz 
 
TÁROLÁS 
Tartsa hővös és száraz helyen.   
 
 
CSOMAGOLÁS 
10 kg-os zsákok 20 kg-os karto-
nokban 

 
JELLEMZİK 
 
A  erjesztési adalék és nagy ha-
tékonyságú derítı – stabilizáló szer mus-
tokban és borokban.  
 
A -t  az erjedés közben alkal-
mazva a cellulóz lehetıvé teszi a köze-
pes láncú zsírsavak és észtereik eltávolítá-
sát, melyek az erjedés elakadását okoz-
hatják. A kazein képes a leuko-
antociánok és a katekinek részleges eltá-
volítására, így a borok kevésbé mély szí-
nőek, zöldes csillogásúak, gyümölcsö-
sebbek és aromásabbak lesznek. Haszná-
latával csökkenthetı, vagy éppen kivált-
ható a szokásosan alkalmazott növényi 
eredető aktív szén adag. A bentonit 
csökkenti a szılıben, fıleg a botrytisszal 
fertızöttben természetesen meglévı 
polifenol-oxidáz tartalmat, és a fehérjé-
ket. 
 
A  a borokban a tisztító hatáson 
túl megkötı hatást is kifejt 

• jelentıs mennyiségő, az oxidációt 
katalizáló rezet és vasat  

• oxidált és instabil polifenolokat  
• fehérjéket köt meg.  
 

 
A  szelektív szagtalanító és szín-
telenítı hatású, csak az idegen, oxidált 
és madeira jellegő szagokat szünteti 
meg, kiemeli a természetes aromákat és 
illatokat, hozzájárul a kezelt termékek 
stabilitásának növeléséhez.  
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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.  
 
 

 

 

 

 

 

ÖSSZETETT DERÍTİ-STABILIZÁLÓ SZER MUSTOKHOZ ÉS 
BOROKHOZ 
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