6/A
Granucol® BI / FA / GE
Selektívne aktívne granulované uhlie pre všestranné použitie

Popis výrobku:
Jednotlivé druhy Granucol®-u sú peletované aktívne uhlie rastlinného pôvodu. Vyrába sa z prachovitého aktívneho uhlia s
príslušne meniacou sa vnútornou plochou a špecifickou adsorpčnou kapacitou. Špeciálny výrobný proces zabezpečuje, že sa
jednotlivé peletky k sebe nelepia. Granucol® sa rozpadá až po namočení v kvapaline.
Jednotlivé druhy Granucol®-u sa rozdeľujú podľa účelu použitia nasledovne:
-

Granucol® GE : na odstránenie nežiadúcich pachov a chutí vo vínach, muštoch, pive a liehovinách
Granucol® FA : na redukciu polyfenolov, elimináciu (odfarbenie) vysokej farby a zhnednutiu v mušte a víne
Granucol® BI : na redukciu trieslovín a polyfenolov a odfarbenie piva a intenzívne farebných vín

Čistota a kvalita sú overené špecializovanými laboratóriami.

Dávkovanie a aplikácia:
Aktívne uhlie Granucol® by sa malo pred použitím rozpustiť. Granucol® je možné aplikovať počas kontinuálnej filtrácie, alebo
pred vyčírením. 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.
Pri použití v liehovinách by nemal prekročiť obsah alkoholu 55% obj.
Pri použití Granucol®-u GE na rmut/mušt platí dávkovanie : 1g/100l na percento poškodeného hrozna.
Pri používaní produktov s uhlím je potrebné skontrolovať príslušné právne predpisy pre jednotlivé nápoje.

Víno (g/100 l)

Mušt/Šťava (g/100 l)

Granucol® GE
10 - 100
10 – 100
Granucol® FA
10 – 30
10 – 100
Granucol® BI
10 - 50
-Prípravok sa z vína odstráni stočením, alebo filtráciou za 2-4 dni.

Pivo (g/100 l)
10 – 30
-200 - 400

Liehoviny (g/100 l)
50 – 100
50 – 100
--

Skladovanie: Aktívne uhlie je 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.

