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ANAFIN Most K
Szilikát, kazein, zselatin keverék

TERMÉK
Az ANAFIN Most K szilikát alapú kazein és
zselatin komponensekből álló
poralakú
készítmény.
Különleges
előállításának
köszönhetően rendkívül hatékony derítőszer.
Az ANAFIN Most K erőteljesen csökkenti a
mustok nemkívánatos fenoltartalmát a nagy Kkazeinát koncentrációja miatt. A készítmény
zselatintartalma tisztítja a mustot, a szilikátok
pedig abszorbeálják a nemkívánatos fenolokat
és illatanyagokat. Hatására tömörebb lesz a
seprő. Ez költségmegtakarítási tényező. A
must derítése az ANAFIN Most K-val döntően
meghatározza a bor későbbi minőségét, mivel
az
eltávolított
keserűséget
okozó
komponensek a későbbiekben nem okoznak
érzékszervi, öregedési problémákat. Az
ANAFIN Most K minden fehérszőlő mustjához
használható. Rozékészítéshez ezt ajánljuk.

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK





Negatív fenolok és katechinek csökkentése
Gyors és hatékony musttisztítás
Lassítja a bor öregedését
Tömör üledék, borseprő

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK
Az ANAFIN Most K közvetlenül, előzetes
kezelés nélkül használható. Ülepítéshez az
adagolási dózis: 25-50 g/hl, a szőlő
minőségétől függően. Flotációhoz: 15-30 g/hl.
Ebben az esetben még 2-7 g/hl flotációs
zselatint is adagolni kell.
Mechanikailag erősen terhelt szőlőnél 40-50
g/hl.
Lassan adagolja a kimért mennyiségű
derítőszert a kezelendő tételhez folyamatos 510 perces keverés mellett, hogy biztosítva
legyen a derítőszer tökéletes elkeverése.
A tiszta must 4-8 óra elteltével elválasztható az
üledékről.
A cefre- vagy mustkénezés hozzájárul az
ülepítés előtti stabilizáláshoz. Az optimális
tisztító hatás elérése érdekében az ANFIN

Most K derítés előtt legalább 2 órával kezelje a
mustot Lallzyme HC vagy C-Max pektinbontó
enzimmel. Ha bentonitot is használunk az
ANAFIN Most K után, akkor a két kezelés
között legalább 1 órának el kell telnie.

DÓZIS
15-50 g/hl

JELLEMZŐK






Könnyű alkalmazás
Kompatibilis más derítőszerekkel
A must gyors és hatékony tisztítása
Hordozóanyagoktól mentes
A maradék könnyen komposztálható

CSOMAGOLÁSI EGYSÉG
2,5 kg alumíniummal társított csomagolás
4 x 2,5 kg/doboz

TÁROLÁS
Húvös, száraz helyen tárolandó (fagymentes).
Szorosan zárja vissza a bontott csomagokat
és minél előbb használja fel.

BIZTONSÁG ÉS MINŐSÉG
A termék a jelenlegi Európai bortörvény és
rendeletek értelmében engedélyezett és
rendszeres
ellenőrzéssel
biztosítják
a
minőségét. A termék nem veszélyes (nem
tartozik a REACH rendelet hatálya alá).

EGYÉB INFORMÁCIÓK
 GMO STÁTUSZ: A termék genetikailag
módosított nyersanyagokat, összetevőket,
mikrobákat nem tartalmaz az 1829/2003
EK, az 1830/2003 EK és az 1829/2009 EK
rendeletnek megfelelően.
 ALLERGÉNEK:
Sertés kollagén (nem jelölésköteles),
kén,
tejfehérje (nem kell feltűntetni a kimutatási
határérték alatt).
 VEGÁN-STÁTUSZ: Ez a termék nem
használható vegán borkészítéshez.

