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                                                                      Degustin 
Špeciálny derivát zo zosieťovaného oxidu kremíka s integrovaným montmorillonitovým jadrom z 

bentonitového extraktu 

Popis výrobku: 

Degustin je vysokokvalitný granulovaný, dobre suspendovateľný produkt vyrobený na minerálnom základe. Je 
určený na adsorpciu trieslovín na účinnú harmonizáciou chute nápojov a efektívnu harmonizáciu vône. Účinkuje 
šetrne a citlivo, avšak prísne selektívne, čo robí z neho vítaného pomocníka pri ekologickej harmonizácii nápojov. 
Degustin adsorbuje, čo je analyticky a senzoricky dokázateľné, špeciálne a špecificky rušivé frakcie trieslovín, hlavne 
zo skupiny flavanoidov. Cielené odstraňovanie rušivých látok z nápojov prostredníctvom šetrnej, minerálne 
adsorpčnej a opäť oddeliteľnej fázy je jednoznačne ekologicky najvýhodnejšie ošetrenie nápojov. Povolené podľa 
aktuálnych zákonov a predpisov platných v rámci EU. Čistota a kvalita sú overené špecializovanými laboratóriami.  
 

Dávkovanie a aplikácia:  

Degustin sa rozpustí v 5-násobnom množstve vody a nechá sa 10 - 15 minút napučať. Pred použitím sa ešte raz 
premieša a po pridaní do vína sa celý obsah dôkladne premieša. Filtrácia/Stočenie sa môže urobiť už po niekoľkých 
hodinách, najneskôr však do dvoch dňoch. 
 
Orientačné hodnoty dávkovania: 
 

Účel použitia Dávka 

Ľahké korektúry chuti 5 – 10 g/100 L 

Tvrdšie horkasté chute 10 – 50 g/100 L 

 

Skladovanie: Skladovať na suchom mieste bez zápachov. Otvorené balenia po odobratí materiálu ihneď uzavrieť.  
 
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 
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. 
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