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                                                              GranuBent PORE-TEC 
Sodný granulovaný bentonit   

Popis výrobku: 

GranuBent PORE-TEC je prírodný sodný granulovaný bentonit takmer bez prachu s najvyššou čistotou pre 
stabilizáciu ovocnej šťavy, octu a vína adsorpciou bielkovín a ostatných koloidov. Pri čírení sa najčastejšie používa 
v kombinácií s kremičitým sólom a kladne nabitým číriacim prípravkom na podporu flokulácie zákalov. GranuBent 
PORE-TEC je starostlivo vyberaný, upravený sodný bentonit s vysokou napučiavacou schopnosťou. Tým je dosiahnutá 
optimálna adsorpčná a číriaca účinnosť. GranuBent PORE-TEC je použiteľný pre rôzne nápoje pri veľmi širokom 
rozsahu pH od 2,0 do 6,5. Povolené podľa aktuálnych zákonov a predpisov platných v rámci EU. Čistota a kvalita sú 
overené špecializovanými laboratóriami.  
 

Dávkovanie a aplikácia:  

V závislosti od zamýšľaného účinku sa odporúča určiť požadované množstvo pomocou predbežného testu. Číriaci 
účinok závisí od pH, teploty a zákalu nápoja, ktorý sa má ošetriť.  
Orientačné hodnoty dávkovania: 
 

Produkt Dávka 
g/100 L 

Jablková šťava 35 - 75 

Farebné ovocné šťavy 50 – 150 

Ovocné vína 20 – 100 

Ocot 40 – 150 

Víno 20 - 100 

 
GranuBent PORE-TEC sa pred použitím rozpustí v 10 až 12 násobnom množstve vody a nechá sa 4 až 8 hodín 
napučať. Pred aplikáciou skontrolujte vôňu pripravenej suspenzie. Do ošetrovaného nápoja sa pridáva za stáleho 
miešania. Celý obsah dokonale premiešať v celej nádobe. Bentonit je potrebné stočiť/odfiltrovať do 7-14 dní. 
 

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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