Silikónový prípravok proti tvorbe peny v kvasoch a pri destilácii

Popis výrobku:

Erbslöh Schaum-ex je silikónový odpeňovač, špeciálne vyvinutý podľa požiadaviek liehovarov. Vlastnosti povrchovo
aktívnych substancii efektívne zamedzujú vývoju a tvorby peny počas kvasenia a destilácie. Počas destilačného
procesu je rmut krátko pred dosiahnutím teploty varu obzvlášť náchylný k silnejšej tvorbe peny. Erbslöh Schaum-ex
spôsobuje zníženie povrchového napätia v kvase a tým sa zabráni tvorbe penových bublín. Erbslöh Schaum-ex je
zdravotne nezávadný, pachovo a chuťovo neutrálny a preto môže ostať v destilačnom zvyšku. Zvyšok je možné
kompostovať, alebo použiť ako krmivo pre zvieratá. Optimálne použitie je v destilátoch z ovocia, zemiakov a kvasníc.
Použitie Erbslöh Schaum-ex má nasledujúce výhody:
➢ Zabránenie tvorby peny počas kvasenia a destilácie
➢ Lepšie využitie nádob vďaka zníženiu objemu kvasnej peny

Dávkovanie a aplikácia:
Všeobecné dávkovanie je:
➢ Ovocné rmuty : 2 – 4 ml/hl
➢ Obilné kvasy s nízkym obsahom bielkovín : 2 – 4 ml/hl
➢ Obilné a zemiakové kvasy s vysokým obsahom bielkovín : 4 – 8 ml/hl
V prípade odchýlok od štandardných podmienok môže byť potrebná dávka vyššia alebo nižšia.
Nezriedený Erbslöh Schaum-ex sa môže pridať priamo do rmutu. Je možné pridať prípravok i krátko pred destiláciou
do kvasu. Je potrebné však zabezpečiť dôkladné premiešanie v celom objeme kvasu. Ak je to potrebné (kvôli
lepšiemu rozmiešaniu a distribúcii prípravku v kvase), môže byť produkt zriedený vodou na 10 - 20% emulziu.

Skladovanie: Skladujte na chladnom mieste. 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.

