TECHNICAL DATA SHEET

PRONATUR
BORSÓFEHÉRJE DERÍTŐSZER
ALKALMAZÁS
A DOLMAR PRONATUR termékcsaládja növényi borsófehérje-alapú termékeket foglal magában, amelyek állati eredetű anyagok
nélkül képesek megtisztítani a borokat.
A termékcsaládon belül a DOLMAR PRONATUR
tisztítására használható.

egy borsófehérje keverék készítmény, ami speciálisan mustok, borok

A készítmény tulajdonságainak és összetételének köszönhetően alacsony dózisban is hatékony derítést tesz lehetővé, így
optimális tisztaság érhető el anélkül, hogy a borok tulajdonságait negatívan befolyásolná, javítja az aromák kifejeződését,
stabilizálja a színanyagokat, valamint eltávolítja az oxidálható és oxidált fenolos vegyületeket.
Flotációs vagy ülepítéses mustisztítás dertőszereként is használható.
Jellegéből adódóan a nem allergén, nem GMO.

ADAGOLÁS
Fehér és rozé mustok flotációs vagy ülepítéses tisztításához 10-30 g/hl. Előzetes laborteszttel optimáljuk a szükséges adagolási dózist.
Fehér- és rozé boroknál a fenolos keserűség vagy boridegen aromatika eltávolítására: 10-20 g/hl.
Fiatal vörös boroknál: 5-15 g/hl.
Érlelt vörös boroknál: 5-10 g/hl.
Maximálisan engedélyezett dózis: 50 g/hl.

Allergén-mentes termék.
FELHASZNÁLÁS
Oldja fel a meghatározott mennyiségű PRONATUR-t 10 x-es mennyiségű vízben.
Kevertesse a tökéletes feloldódásig.
Fejtse hozzá a teljes kezelendő mennyiséghez és homogenizálja.
A derítési minőségnek és az alj tömörségének javítása érdekében adjon még a borhoz bentonitot vagy tannint (Qualitan Vinif).

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS
10 és 1 kg-os csomagolásban.
Eredeti, bontatlan csomagolásban, fénytől védve, száraz és szagmentes helyen tárolandó. Minőségmegőrzési ideje 2 év.
A csomagok címkéjén mindig szerepel a minőségmegőrzési- vagy a lejárati idő.
ÉLELMISZER: Ez a termék megfelel a 491/2009 és a 606/2009 EK rendeletnek, így minden olyan tisztasági garanciának, amit megkövetelnek az élelmiszerekhez,
borokhoz való használat esetén.
MAGYAR BORKÖNYV: A termék megfelel a Magyar és Nemzetközi Borkódex érvényben lévő speciális előírásainak. Hasonlóképpen megfelel az ÉLELMISZERKÖNYV
előírásainak, ajánlásainak és higiéniai szabályoknak, az agrár-élelmiszeripari adalékanyagokra, segédanyagokra vonatkozó európai élelmiszer-szabványoknak.
GMO-MENTES: Ez a termék nem genetikailag módosított szervezetekből származik, és nem tartalmaz génmódosított összetevőket.
NEM-IONIZÁLT: Ez a termék nem esett át ionizáló kezelésen.
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