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                                                                                                                 Tannin Multi
Tannin Multi pre rmut, mušt a víno 

POPIS VÝROBKU
Tannin Multi je nový enologický tanín čistého botanického pôvodu s najvyššiou možnou čistotou. Výrobok je optimálnou 
kombináciou najlepšie osvedčeného tanínu spolu s dubovým tanínom. Tým sa spoja najlepšie vlastnosti oboch tanínov. 
Použitie  tanínu  je  povolené  podľa  platných  zákonov  a  nariadení  EÚ  a  zodpovedá  predpisom  a  čistote  podľa 
Mezinarodného kódexu o prípravkoch ošetrujúcich víno.

CIEĽ POUŽITIA
Tannin Multi sa používa k ošetreniu rmutu, muštu a vína. 
Podľa doby použitia vyplýva nasledujúci úžitok : 
– tanin sa už roky používa k optimalizácii potenciálu zrážanlivosti vína v prípade neskoršieho krášlenia bielkovín.
– Použitie v rmute a mušte pri technológii červených vín spôsobuje stabilizáciu a zachovanie farby. Vedľa toho 

dochádza tiež k zlepšeniu senzorických vlastností, tzn. vína nadobúdajú viacej štruktúry a sýtosti.
– Na základe veľmi vysokého dubového podielu sa môže Tannín Multi použiť k mikrooxidácii, resp. mikrookysličovaní. 

Tannin Multi hraje na rozdiel od iných tanínov dôležitú rolu v komplexnom utvaraní vín, kde sa môže okamžite 
použiť. Polykondenzáciou a polymerizáciou sa tvoria stabilné farebné komplexy. 

– Tannin Multi sa podľa dobrých zkúsenosti používa u takých vín, ktoré vykazujú ťažkosti pri čírení. Tannín multi sa pri 
kvasení nasadí ako prvý, následne sa prevedie číriacie krášlenie pomocou prípravku kremičitého sólu a želatíny.

DÁVKOVANIE
Mušt z modrých odrôd 2-20g/hl
Mušt z bielých odrôd 2-10g/hl
Červené víno 2-20g/hl
Biele víno 1-10g/hl
pri problémovom čírení 3-5g/hl  Tanninu  Multi  najskôr,  následne  sa  prevedie  číriace  krášlenie 
kremičitým sólom a želatinou.

Pre zaistenie presného dávkovania je doporučené previesť predbežné testy. Rovnako tak, by sa malo predtým previesť 
ošetrenie číriacich prostriedkov obsahujúcich jako vyzinu alebo želatínu – čo sa týka stupňa čírenia či ovplyvnenia chuti.

                                                                                

POUŽITIE
Tannin Multi svojim použitím vykazuje veľmi priaznivé účinky. Najprv sa Tannin Multi rozpustí v malom množstve vody a 
následne sa za neustálého miešania pridáva do vína. Jeho účinok sa pritom môže podporiť nepatrnou mikrooxidáciou. 

SKLADOVANIE
Tannin Multi sa skladuje zásadne na mieste chránenom pred zápachom, vlhkosťou a svetlom. Otvorené balenia je nutné 
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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