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                                                                                                        Vitamon Combi
Živná soľ pre kvasinky s optimálnym pomerom
živín

POPIS VÝROBKU

VITAMON COMBI   je špeciálna živná soľ pozostávajúca z Vitamínu B1 a Diamoniumfosfátu, v optimálnom pomere. 
Použitie je povolené súčasnými platnými predpismi.  Čistotou a kvalitou zodpovedá kritériám vínneho zákona SRN a 
interným normám firmy ERBSLÖH Geisenheim. Kvalita je certifikovaná podľa ISO 9001.

CIEĽ POUŽITIA

Podpora optimálnej výživy kvasiniek a tým lepšieho prekvášania.

PRODUKT A ÚČINOK

VITAMON COMBI je produkt, ktorý obsahuje nevyhnutné živiny pre kvasinky, v optimálnom pomere. VITAMON COMBI 
je  účelné  použiť  pri  výrobe vysokoakostných  vín.  Jeho použitím sa  dosiahne optimálne  prekvasenie  suroviny,  bez 
rušivých vplyvov. Hlavne v prípadoch keď je hrozno napadnuté plesňou Botrytis cinerea, obsahuje nedostatok Vitamínu 
B1. Použitím preparátu sa tiež znížia potrebné dávky oxidu siričitého, pretože optimálne živené kvasinky viažu podstatne 
menej SO2 ako kvasinky s deficitom vitamínu B1.

POUŽITIE

VITAMON COMBI sa dávkuje v množstve 30 g / hl. To je doporučená a aj maximálna dávka, ktorú povoluje vínny zákon 
EÚ - VO 822/87.

SKLADOVANIE

VITAMON COMBI skladovať v suchu, na tmavom a chladnom mieste bez pachov. Otvorené balenia po použití znovu 
tesne uzavrieť a čo najskôr spotrebovať. 

UPOZORNENIE!
Výrobca neručí za následky použitia preparátov, ktoré nezohľadňujú doporučené aplikácie.

V SR zastupuje ERBSLÖH Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG
Unimpex Bratislava s.r.o.
Horné Predmestie 3, 
900 21 Svätý Jur
t.č.: 02/4497 1481, 4497 1280
fax: 02/4497 0175
www.unimpex-bratislava.com
info@unimpex-bratislava.com

Náš návod na použitie výrobku a naše doporučenie k ošetreniu sú založené na   momentálnom stave našich skúseností. Pre to, že nám vo väčšine prípadov nie je známy predchádzajúci spôsob ošetrenia , a touto neznalosťou by mohlo prísť k  
nesprávnej aplikácii výrobku pri spracovaní / alebo ošetrení /, sú tieto doporučenia iba všeobecnej povahy a slúžia ako rada užívateľovi. Bez zvláštneho písomného prehlásenia z našej strany, ktoré by sa týkalo konkrétneho problému, nemajú  
tieto všeobecné pokyny žiadnu právnu záväznosť ani záruku. Všetky informácie zodpovedajú súčasným právnym predpisom EU.

http://www.unimpex-bratislava.com/
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