5/A
FloraClair® Sense
Rastlinný práškový preparát pre odstránenie nadbytočných polyfenolov vo víne.
Pôsobi na harmonizáciu vín v oblasti horkých tónov v chuti.

POPIS VÝROBKU

FloraClair Sense selektívne odstraňuje fenolové zložky, ktoré sú zodpovedné za adstringentné a horké
tóny. Odstránením týchto látok sa prejavia pozitívne senzorické vlastnosti vína práve ktoré sú maskované za
horkými príchuťami. Senzorická kvalita vína tak získa na výraznosti. FloraClair Sense taktiež odstráni jemné
nežiaduce pachy vo vôni. Celková adsorbcia nečistôt má veľmi malý vplyv na vôňu vína.
FloraClair Sense sa skladá z rastlinných proteínov, bentonitu a kremičitanov a je ľahko suspendovateľný.
FloraClair Adsorb neobsahuje kazeín a nepodlieha podmienkam na označovanie. Vhodné na výrobu
vegánskych vín. Je povolený podľa Nariadenia a smerníc EÚ. Laboratórne testovaný na čistotu a kvalitu.
Vhodné pre výrobu vegánskeho vína Kvalita je certifikovaná podľa ISO 9001.
DÁVKOVANIE A POUŽITIE
Na určenie optimálnej dávky sa odporúča urobiť predbežnú skúšku. Všeobecné dávkovanie.
•

Jemné doladenie chuti a uvoľnenie arómy: 5-10 g/hl

•

Harmonizácia chuti a odstránenie malých chýb vo vôni: 10-20 g/hl

•

Odstránenie horkých fenolových zložiek: 20-30 g/hl

Rozmiešajte FloraClair Sense v 10-násobnom množstve teplej vody a dobre a nechajte suspenziu
3-6 hodín odstáť. Suspenziu pomaly pridávajte do ošetrovaného vína a zabezpečte dôkladné premiešanie v
celom objeme. Sediment je potrebné odstrániť do troch dní z vína.
SKLADOVANIE
Adsorpčné prostriedky sú veľmi náchylné na adsorpciu pachov a vlhkosti. To je dôvod, prečo musí byť
produkt chránený proti vlhkosti a pachom. Po otvorení balenie opätovne hermeticky uzavrite.
Nezodpovedáme za nesprávne skladovanie a používanie.
Upozornenie!
Výrobca neručí za následky použitia preparátov, ktoré nezohľadňujú doporučené aplikácie.
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.

