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                                                                                                                      Oenoferm
Vysokovýkonné aktívne suché vínne kvasinky

POPIS VÝROBKU

OENOFERM  sú  špeciálne  aktívne  suché  vínne  kvasinky  Saccharomyces  cerevisiae  LW 317-28.   Novovyvinutou 
technológiou  výroby  je  dosiahnutá  nezvyčajná  vitalita  preparátu  až  25  miliárd  živých  buniek  na  gram.  Použitie  je 
povolené súčasnými platnými predpismi.   Čistotou a kvalitou zodpovedá kritériám vínneho zákona SRN a interným 
normám firmy ERBSLÖH Geisenheim. Kvalita je certifikovaná podľa ISO 9001.

CIEĽ POUŽITIA

Čisté prekvášanie muštov a rmutov.

PRODUKT A ÚČINOK

Kmeň kvasiniek použitý na prípravu preparátu OENOFERM  bol vybraný hlavne vzhľadom na vysokú aktivitu, minimálnu 
tvorbu vedľajších nežiadúcich produktov a veľmi nízku tvorbu peny pri  prekvášaní.  Vitamínová sebestačnosť,  veľká 
tolerancia na alkohol, čisté a bezproblémové prekvášanie sú samozrejmosťou.

POUŽITIE

OENOFERM  sa rozpustí  v 5  až 10 násobnom množstve vlažnej  zmesi  muštu a vody (1:1)  a 15 minút  sa nechá 
rehydratovať. Vzhľadom na mimoriadne veľkú vitalitu plne postačuje dávka 10 g/100 l. Iba v mimoriadnych prípadoch 
ako je napr. kvasenie za extrémne nízkych teplôt alebo pri potrebe mimoriadne rýchleho pekvasenia, môžeme podľa 
potreby zvýšiť dávku na 15-25 g/100 l.

SKLADOVANIE

Výrobok je balený v ochrannej atmosfére.  Skladuje sa v chlade a suchu. Otvorené balenia spotrebovať do 2-3 dní. Na 
dlhodobejšie skladovanie preparát zmraziť.

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
fax: 02/4497 0175
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.

http://www.unimpex-bratislava.com/
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