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SensoVin®
Špeciálne vyvinutý Top adsorbent pre dokonalú technológiu v modernom vinárstve

Popis výrobku:
Vysokoúčinný kazeinát draselný, modifikovaný PVPP (Polyclar) a dva rozdielne kremičité adsorbenty tvoria tento
zaujímavý prípravok so svojimi doplňujúcimi, synergicky účinkujúcimi vlastnosťami. Biele, červené a ružové vína
ošetrené prípravkom SensoVin® môžu úplne a trvalo rozvinúť svoje aromatické látky, obzvlášť dôležité pri zabránení
a odstránení trpkých a horčinových tónov, ako aj “pichľavých” zápachov a oxidačných procesov. 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 prípravku SensoVin® pomocou predbežného testu.
Číriaci účinok závisí od pH, teploty a zákalu nápoja, ktorý sa má ošetriť.

Orientačné hodnoty dávkovania:
Účel použitia
Preventívne ošetrenie vína
Ľahké vady vône a chute
Odstránenie horkej chute
Naoxidované vína
Zostarnuté vína
Pichľavý zápach
Vysoká intenzita farby vína

Dávka
5 – 10 g/100 L
5 – 10 g/100 L
20 – 40 g/100 L
10 – 40 g/100 L
20 - 50 g/100 L
25 - 60 g/100 L
20 - 60 g/100 L

SensoVin® je možné použiť v akejkoľvek fáze čírenia vína. Pred základným čírením, na základné čírenie vína a ako i na
korekciu vád v hotových vínach. Môže sa aplikovať priamo do vína bez rozpúšťania za stáleho miešania vína. Účinok
sa však zlepší rozpustením v miernej vlažnej vode a potom sa pridá priamo k vínu a pomaly a dôkladne sa premieša v
celom objeme vína. Pokiaľ sa SensoVin® používa samostatne, prípadne s iným prípravkom na odstránenie vady vo
víne, oddelenie vína od kalov sa potom musí vykonať do 3 dní. Pokiaľ sa SensoVin® používa spolu s bentonitom,
oddelenie vína od kalov sa potom musí vykonať do 7 až 14 dní. V tejto kombinácií sa SensoVin® aplikuje ako prvý
a po cca pol hodine sa aplikuje bentonit.

Skladovanie: Skladovať na suchom mieste bez zápachov. Otvorené balenia po odobratí materiálu ihneď uzavrieť.
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.

