Minerálny adsorbent pre harmonizáciu vôni destilátov

Popis výrobku:
DistiPur je jemný minerálny granulát na harmonizáciu vône a chuti v čistých liehovinách a destilátoch. DistiPur
zvýrazňuje arómu a chuťový potenciál týchto liehovín a destilátov v plnom ich rozsahu. DistiPur je moderný
ošetrovací prostriedok, ktorý je čistý a ľahko použiteľný.
➢ DistiPur odstraňuje látky, ktoré sú zodpovedné za tvrdé, horké a „liehové“ tóny.
➢ Nečisté arómy je pomocou DistiPur-u možné odstrániť, alebo zmierniť.

Povolené podľa aktuálnych zákonov a predpisov platných v rámci EU. Čistota a kvalita sú overené špecializovanými
laboratóriami.

Dávkovanie a aplikácia:
Na stanovenie optimálneho dávkovania by sa mali vykonať predbežné testy.
Všeobecné dávkovanie je 20 - 70 g / 100 l (pri aplikačnej teplote 15 - 20 ° C).
DistiPur rozpustite vo vode, pridajte do nápojov a krátku dobu premiešajte. Odporúčaný kontaktný čas DistiPuru
s nápojom je 1-3 dni. Tento čas môžete individuálne predĺžiť, alebo skrátiť rovnako aj dávkovanie môžete zmeniť.
Opakované premiešanie počas kontaktného času môže zlepšiť účinok. Priebežne počas kontaktného času nápoj
ochutnávajte a podľa účinku na nápoj upravujte kontaktný čas, miešanie a dávku prípravku. DistiPur odstráňte
stočením z usadeniny, alebo hrubou filtráciou.

Skladovanie: Chráňte pre vlhkosťou a zápachom. Vždy opätovne uzavrite obal otvorených balení.
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.

