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Kalinat
Hydrogenuhličitan 
draselný určený 
na šetrné odkyslenie vín

POPIS VÝROBKU

KALINAT je hydrogenuhličitan draselný určený na šetrné odkyslenie mladých vín. 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

Šetrné odkyslenie mladých vín a vín určených na fľaškovanie so zvláštnym zreteľom na rýchle vypadávanie kryštálov.

PRODUKT A ÚČINOK

Použitím hydrouhličitanu draselného na odkyslenie vín vypadne vínny kameň (kyslý hydrogénvínan draselný). Na rozdiel 
od normálneho, resp. tzv. "dvojitého" odkyslenia, kde vypadáva vínan vápenatý, sa dá v tomto prípade vypadávanie 
kryštálov urýchliť  ochladením alebo aplikáciou kontaktným spôsobom. Hlavná výhoda odkyslenia pomocou preparátu 
KALINAT  je možnosť využiť rýchle oddelenie kryštálov a tým získať k dispozícii za krátku dobu  čerstvé odkyslené víno. 
Po  následnom kontaktnom postupe získame v  priebehu dvoch  dní  víno  pripravené na  fľaškovanie.  Hodnota  pH v 
rozmedzí koncentrácií 0,2-2 g/l nemá prakticky žiaden vplyv. Aj to je v prípade odkyslenia mladých vín výhoda.

POUŽITIE

Na odkyslenie mladých vín o 0,2-2 g/l a vín starších, ročníkových maximálne o 1 g/l vína. Na odkyslenie o 1 g/l je 
potrebná  dávka  KALINATU 67  g/100  l.  Pred  aplikáciou  je  účelné  preparát  najprv  rozptýliť   v  troche  vody  a  za 
intenzívneho miešania vliať do celkového objemu. Pozor, počas procesu vzniká oxid uhličitý! Pri odkysľovaní nechať 
rezervu v objeme nádoby. 

SKLADOVANIE

Chrániť pred pachmi, skladovať na suchom mieste. Otvorené balenia ihneď tesne uzavrieť.

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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