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                                                                                           Seporit      PORE-TEC

Špeciálny vysoko adsorpčný bentonit na ošetrenie muštu

POPIS PRODUKTU

Seporit PORE-TEC  je špeciálny granulovaný bentonit na ošetrenie muštov. Povolený súčasnými platnými predpismi. 
Čistotou a kvalitou zodpovedá kritériám vínneho zákona SRN a interným normám firmy ERBSLÖH Geisenheim. Kvalita 
je certifikovaná podľa ISO 9001.

ÚČEL POUŽITIA

Čisté prekvášanie a šetrné predošetrenie muštov na bielkovinovú stabilitu. Včasné odstránenie rušivých a inhibičných 
látok z muštov.

PRODUKT A ÚČINOK

Seporit PORE-TEC  je špecifický granulovaný a šetrne účinkujúci vápenatý bentonit na ošetrenie muštov. Adsorbuje 
bielkoviny a polyfenoly. Pri muštoch pripravených z hnilého a botritídou napadnutého hrozna zabezpečuje selektívnu 
adsorpciu mikroorganizmov, čím sa ešte v skorom štádiu odstránia eventuálne rušivé vplyvy na ďalšie prekvášanie. 

Komplexný účinok Seporit PORE-TEC zabezpečí čisté a svieže víno. 

POUŽITIE

Doporučená dávka je 100 - 200 g Seporit PORE-TEC na 100 l muštu podla sezónne ovplyvneného obsahu bielkovín. 
Pred použitím sa preparát  rozmieša v  5  až 10 násobnom množstve  vody a nechá sa krátku dobu napučať.  Pred 
aplikáciou do muštu sa mušt najprv rozmieša, pridá sa  SEPORIT PORE-TEC a mušt sa znovu premieša. Oddelenie 
bentonitu od muštu môže nasledovať hneď po ošetrení, resp. až po prekvasení. 

SKLADOVANIE

Bentonity sú všeobecne hygroskopické a preto sa odporúča skladovať ich na suchom mieste a bez vonkajších pachov, 
otvorené balenia ihned uzavrieť.

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

V ČR a 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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