
  
 
 
 

 
ADAGOLÁS 

40 - 150 ml/hl a fehérje- és rezes törés 
és a színanyag kiválás megakadá-
lyozására.  
80 – 100 ml/hl az érzékszervi hatás 
javítása érdekében.  
15 – 30 ml/hl a borkı stabilitás javítá-
sára metaborkısavval együtt.  
Az optimális adag megállapítására 
ajánlatos elızetes laboratóriumi pró-
bákat végezni. 
Figyelmeztetés: 100 ml/hl  
kb. 4 mg/l SO2-t visz be.  

 
FELHASZNÁLÁS 

A -ot a már kész borhoz 
kell adni, a palackozás elıtt, vagy az 
utolsó szőrés után, automatikus fo-
lyamatos adagoló berendezéssel. A 

 hozzáadása után derí-
tésre már nincs szükség.  

 
ÖSSZETÉTEL 

Tisztított gumiarábikum 21+ 0,5%-os 
vizes oldata, 0,4 + 0,1% kéndioxiddal 
stabilizálva. Nem tartalmaz génkezelt 
növényi részeket.  

 
TÁROLÁS 

Tartsa hővös és száraz helyen, fénytıl 
és hıforrásoktól védve.   
 

CSOMAGOLÁS 

20 kg-os kanna, 240 kg-os hordó, 
1100 kg-os vegyszertartály 

 
JELLEMZİK 
 
A  az akácia fa különle-
gesen feldolgozott váladékából 
származó sterilszőrt és tisztított gumi-
arábikum oldat.  
 
A  tökéletesen tiszta, 
esetenként intenzív szalmasárga 
színő, a borhoz könnyen adagolha-
tó.  
Ezen kívül, a gyártás különbözı fá-
zisaiban a -ot 
mikroszőréssel tisztítják, hogy ké-
sıbb ne rontsa a kezelt borok sző-
rési indexét, tehát a borok sterilsző-
rése elıtt és után is adagolható.   
 

A  kolloidvédı hatást 
fejt ki (elágazó poliszacharidok: 
egy glükoproteinhoz kapcsolódó II. 
típusú arabinogalaktán), mivel ki-
vételes kicsapódás elleni védıha-
tása van,   különösen a polifenol 
anyagokkal ―  még ha kis moleku-
lasúlyúak is ― valamint a fehérjék-
kel szemben fehérborokban és vö-
rösborokban egyaránt.  
 

Ezen kívül a  a   
metaborkısavval szinergikusan 
hatva  segít a borkı kiválás meg-
elızésében. Lényegesen meghosz-
szabbítja a metaborkısav hatását.    

 

BORÁSZATI FELHASZNÁLÁSRA  
KIZÁRÓLAG ÜZEMI HASZNÁLATRA 
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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.  
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