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                                                                      Ercofid Pure-Liquid 

Kvapalný kombinovaný prípravok na báze citrátu meďnatého na odstránenie odolných siriek vo víne 

 

Popis výrobku: 

Ercofid Pure-Liquid je prípravok na báze medi na odstránenie všetkých nečistých tónov vo vínach na báze síry. Tento 
prípravok ma najmä veľmi vysokú účinnosť pri liečbe odolných siriek. Cieľom ošetrenia je eliminácia akýchkoľvek 
sirkových, alebo sirke podobných cudzích tónov vo víne, ktoré sú spôsobené zlúčeninami obsahujúcich síru, ako sú 
sírovodík, disulfidy, merkaptány alebo tioacetáty. Tomu napomáhajú aj ďalšie komponenty prípravku: aktívne uhlie, 
bentonit, steny kvasiniek a vitamín C.  
   Vďaka tekutej forme je možné produkt veľmi ľahko distribuovať vo víne, aby bol zaistený intenzívny kontakt a 
zaručené krátke reakčné časy. Pri správnom použití výrobku nezostávajú žiadne relevantné zvyšky medi vo víne a ani 
nevznikajú riziká oxidácie. Predpokladom je, aby sa víno po úprave prefiltrovalo. Filtrácia by sa mala urobiť najneskôr 
12 hodín od aplikácie do vína. 
Povolené podľa nariadenia Európskej komisie (ES) 934/2019 pre mušt vyrobený z bieleho a modrého hrozna a pre 
biele víno. 
Povolené podľa aktuálnych zákonov a predpisov platných v rámci EU. Čistota a kvalita sú overené špecializovanými 
laboratóriami.  
 
 

Dávkovanie a aplikácia:  

Pre presné určenie správneho množstva prípravku Ercofid Pure-Liquid  je odporúčané vykonať predbežnú skúšku. 
Maximálna dávka je 150 ml/hl. Pred použitím dôkladne flašu s výrobkom pretrepte.  
 
Orientačné hodnoty dávkovania: 

Účel použitia Dávka 

Ľahké sirkové tóny 10 - 50 ml/hl po dobu 4 hodín 

Stredne ťažké prípady sirky 50 - 90 ml/hl po dobu 8 hodín 

Ťažké prípady sirky 90 - 150 ml/hl po dobu 12 hodín 

 
Ercofid Pure-Liquid   sa pridáva priamo do predfiltrovaného vína. Treba zabezpečiť dokonalé rozmiešanie. Po dvoch 
hodinách by sa malo miešanie zopakovať. Pre silnejší účinok by sa miešanie malo opakovať. Filtráciou urobte 
najneskôr 4 h, 8 h alebo 12 h po aplikácii, v závislosti od dávkovania. 
 

Skladovanie: Chrániť pachmi a vlhkosťou. Skladovať na chladnom mieste. Otvorené balenia ihneď tesne 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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