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IsingClair-Hausenpaste
Vyzinový gél na šetrné čírenie vín

Popis výrobku:
IsingClair-Hausenpaste je 2 %-ný vyzinový gél vyrobený z prvotriednych originálnych vyzinových plátkov z rybích
mechúrov. Použitím preparátu IsingClair-Hausenpaste sa dosiahne obzvlášť šetrný číriaci účinok. Pri všetkých
nápojoch s vysokým koloidným zákalom a zlou filtrovateľnosťou účinkuje veľmi efektívne. Ide najmä o vína vyrobené
z poškodeného hrozna, červené vína po zahrievaní rmutu počas nakvášania a špeciálne vína s vysokým extraktom
(neskoré zbery, bobuľové výbery, ľadové vína a pod.) Zvlášť je potrebné vyzdvihnúť, že vyzina nie je citlivá na nízku
teplotu číreného vína, ako je tomu u želatíny. IsingClair-Hausenpaste sa tiež osvedčuje v prípade zastaveného
modrého čírenia a pri vínach s veľmi vysokým obsahom trieslovín. IsingClair-Hausenpaste vďaka dobrému
rozptýleniu v ošetrovanom nápoji spôsobuje relatívne rýchle vyzrážanie kalových častíc. Tieto sa usádzajú na dne
nádrže a vytvárajú kompaktný sediment, ktorý sa ľahko oddelí od vína filtráciou alebo jednoduchým stočením.
Konzistencia IsingClair-Hausenpaste je silne ovplyvnená teplotou skladovania a teplotou vína. Vyššie teploty vedú k
menej viskóznemu produktu, zatiaľ čo nízke teploty vedú k zahusteniu. Konzistencia nie je rozhodujúca pre účinnosť.
Ak dôjde k zahusteniu IsingClair-Hausenpaste kvôli nižším teplotám, stane sa v teplejšom stave trochu "tekutejšou".
Tento proces však trvá niekoľko hodín/dní. Je preto ľahšie zriediť IsingClair-Hausenpaste s trochou teplej vody a
premiešať aby sa stala "tekutejšou". Potom sa dá bez problémov použiť. 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:

Normálny zákal
Koloidný zákal
Problémové prípady

Dávka v ml/100 L
25 - 75
Cca. 100
Podľa predbežnej skúšky

IsingClair-Hausenpaste sa pred použitím mierne rozmieša asi v 10-násobnom množstve vína a za stáleho miešania sa pridá do
celého množstva vína. Čírenie je ukončené po 48 hodinách.

Používať sa má v kombinácii s kremičitým sólom Klar-Sol Super , ktorý sa vždy pridáva prvý v poradí a až nakoniec sa
pridá IsingClair-Hausenpaste . Pomer prípravkov: Klar-Sol Super : IsingClair-Hausenpaste 1 : 4

Skladovanie: Chráňte pred zápachom a vlhkosťou. Ideálne pri teplote 10 °C. Vždy opätovne uzavrite obal
otvorených balení. Otvorené balenia by sa mali spotrebovať do 3 - 4 týždňov.
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.

