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                                                               FermoBent® PORE-TEC 
Bentonit na priamu aplikáciu počas kvasenia   

Popis výrobku: 

FermoBent PORE-TEC je špeciálny bentonit do muštov. Je veľmi jemne granulovaný, má nízky obsah železa a je vysoko efektívny 
voči bielkovinám. Aplikuje sa priamo do muštu, kde ostáva počas kvasenia a po dokvasení sa odstráni spolu s kvasným 
sedimentom. Priame pridanie FermoBent PORE-TEC šetrí čas počas a po kampani. Pretože FermoBent PORE-TEC zostáva v 
kvasiacom médiu, vytvorí sa vnútorná povrchová štruktúra, ktorá má za následok rovnomerný únik CO2 počas kvasenia a to sa 
prejaví optimalizovaným priebehom fermentácie. Na povrchu tohto bentonitu navyše dochádza k viazaniu výživy pre kvasinky 
a táto výživa je tak pre kvasinky rovnomerne dostupná počas celej fázy kvasenia, čo má za následok plynulejšie kvasenie. 
Zároveň sa dosahuje dobrá úroveň odstránenia inhibítorov fermentácie v mušte. FermoBent PORE-TEC má extremné nizky 
obsah železa a tak i vplyvom dlhšieho kontaktu s muštom nemusia byť obavy zo železitých zákalov. Sediment sa po prekvasení 
odstráni spolu s kvasničnými kalmi. Povolené podľa aktuálnych zákonov a predpisov platných v rámci EU. Čistota a kvalita sú 
overené špecializovanými laboratóriami.  

 
S PORE-TEC technológiou sa dosiahnu nasledujúce výhody: 
Špecifický pórovito-hubový povrch: 
· Intenzívna a selektívna adsorpcia bielkovín a kontaminantov 
· Je ľahko rozpustný a suspendujúci 
· Je možná priama aplikácia bez rozpúšťania 
Precízny výber na základe minerálneho zloženia: 
· Extrémne šetrný k nápojom 
· Pre efektívne a cielené čírenie muštov 
· Pre čistú aromatiku vína 
· S rýchlou reakciou 
· Krátka doba usadenia po dokvasení 
· Najvyššia úroveň čistoty 
 

Dávkovanie a aplikácia:  

Účel použitia Dávka:  g/100 L 
Odrody hrozna a ročníky so stredným obsahom bielkovín 50 - 150 

Odrody hrozna s vysokým obsahom bielkovín a pri vysokom pH 200 – 300 

 
FermoBent PORE-TEC sa pred použitím rozpustí v 5 násobnom množstve vody a nechá sa 4 až 6 hodín napučať. Pred aplikáciou 
skontrolujte vôňu pripravenej suspenzie. Do ošetrovaného nápoja sa pridáva za stáleho miešania. Odporúčané je FermoBent 
PORE-TEC pridávať do fermentačnej nádoby pred kvasinkami a výživou. Celý obsah dokonale premiešať v celej nádobe. 
FermoBent PORE-TEC je možné aplikovať aj v 2-3 dni kvasenia, ak ste to nestihli pred zákvasom. Vtedy suspenziu iba aplikovať 
do muštu a o premiešanie sa postará kvasný proces.  
 
Skladovanie: Bentonity sú veľmi náchylné na adsorpciu pachov a vlhkosti a preto je ich potrebné skladovať na suchom mieste 
bez zápachov. Otvorené balenia po odobratí materiálu ihneď uzavrieť. Pri nesprávnom skladovaní a používaní nie je možné 
prevziať žiadnu zodpovednosť. 

 
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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