5/C
Klar-Sol Super
Vysoko účinný špeciálny kremičitý sól pre čírenie vín

Popis výrobku:
Klar-Sol Super je mliečnobiely kyslý špeciálny kremičitý sól s extrémne vysokým nábojom, umožňujúcim mimoriadne
vysokú účinnosť a tým aj hospodárnosť použitia prípravku. Popri elektrickom náboji zvyšuje účinnosť aj špecifický
tvar čiastočiek sólu. Je určený na účinné čírenie vína, ovocného vína, ovocných štiav a iných nápojov. Klar-Sol Super
vyzráža nadbytočné bielkoviny (vrátane číriacich látok obsahujúcich proteíny, ako sú ErbiGel® Liquid, ErbiGel®,
IsingClair-Hausenpaste, VinoGel® CF) a sedimentuje spolu s kalnými časticami. Flokulácia nastáva reakciou záporne
nabitých čiastočiek kremičitého sólu a kladne nabitých bielkovinových častíc. Obsah trieslovín vo víne nehrá pri
vzniku zrazeniny rozhodujúcu úlohu. Špeciálne vyvinutá technológia použitá pri výrobe tohoto preparátu zaručuje
špeciálnu povrchovú štruktúru a extrémne vysoký elektrický náboj primárnych častíc. Na základe týchto vlastností je
Klar-Sol Super určený hlavne na ošetrenie vín a ovocných štiav, kde predčí bežne používané alkalické kremičité sóly.
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. Vo všeobecnosti postačuje 20 až 250 ml/100 l vína, alebo šťavy.

Orientačné hodnoty dávkovania:
Zvolený prípravok: Klar-Sol Super

Pomer prípravkov

Príklad

ErbiGel® : Klar‐Sol Super

1:5

ErbiGel® Liquid : Klar‐Sol Super

1:1

IsingClair‐Hausenpaste : Klar‐Sol Super

4:1

VinoGel® CF : Klar‐Sol Super

1:1

10 g ErbiGel®/100 L
+ 50 mL Klar‐Sol Super/100 L
50 mL ErbiGel® Liquid/100 L
+ 50 mL Klar‐Sol Super/100 L
100 mL IsingClair‐Hausenpaste/100 L
+ 25 mL Klar‐Sol Super/100 L
50 mL VinoGel® CF/100 L
+ 50 mL Klar‐Sol Super/100 L

Pred použitím pretrepať alebo premiešať.

Skladovanie: Bezpodmienečne chrániť pred mrazom, ale v chlade. Otvorené obaly tesne uzavrieť a pamätať na
skorú spotrebu.
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.

