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                                                                                                                      SensoVin
Novovyvinutý špičkový
adsorbent na úpravu
senzorických vlastností
vína

POPIS VÝROBKU

SensoVin  je  zosieťovaný,  rýchlo  rozpustný  adsorbent.  Určený  je  predovšetkým na  účinnú  harmonizáciu  typov  vín 
zodpovedajúcich chuti moderného konzumenta. 

SensoVin  je prvý výsledok spoločného výskumu a vývoja firiem MEGGLE WASSERBURG a ERBSLÖH GEISENHEIM. 
Špičková technológia výroby na jednej strane a vysokoúčinná látka  na druhej strane sú pri preparáte SensoVin zárukou 
efektívneho a inteligentného ošetrenia vína.  Čistota a kvalita produktu zodpovedá kritériám Vínneho zákona SRN a 
interným normám firmy ERBSLOH Geisenheim.

CIEĽ POUŽITIA

Skoré plnenie vína do fliaš je  podmienené rýchlou a efektívnou tvorbou a zrením vína. Vo všeobecnosti  sa práve 
v skorých fázach vína ponúka nielen preventívne ošetrenie, ale tiež cielená harmonizácia vína krášlením prerarátom 
SensoVin. Vedie to k jemnej harmonizácii vína, a tým k brilantným senzorickým vlastnostiam vína.

Ďalšie účinky: uľahčenie sedimentácie a filtrácie, ako aj jemné naviazanie a odstránenie rušivých látok.

PRODUKT A ÚČINOK

Vysokoúčinný  kazeinát  draselný,  modifikovaný  PVPP (Polyclar)  a  dva  rozdielne  kremičité  adsorbenty  tvoria  tento 
zaujímavý preparát so svojimi doplňujúcimi, synergicky účinkujúcimi vlastnosťami. Biele, červené a ružové vína ošetrené 
preprarátom SensoVin môžu úplne a trvalo rozvinúť svoje aromatické látky, obzvlášť dôležité pri zabránení a odstránení 
trpkých a horčinových tónov, ako aj  “pichľavých” zápachov a oxidačných procesov.

POUŽITIE A DÁVKOVANIE

Použitie preparátu SensoVin je jednoduché a efektívne. Dávkovať sa môže priamo bez napúčania. Dávka na cielenú 
harmonizáciu závisí od typu a intenzity rušivých látok. Na zistenie správnej dávky je potrebné urobiť predbežný test. Vo 
všeobecnosti sa doporučujú nasledovné dávky:

Na preventívne ošetrenie  5 – 10 g/hl, ľahké rušivé tóny 5 – 10 g/hl, oxidatívne tóny 10 – 40 g/hl, starínové tóny 20 – 50 
g/hl, pichľavé arómy 25 – 60 g/hl, vysoká farba 20 – 60 g/hl..

SKLADOVANIE

Skladovať na suchom a chladnom mieste, chrániť pred pachmi. 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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