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Trenolin Frio DF

   Špeciálny tekutý enzým k efektívnemu odbúraniu pektínu pri chladnej macerácii a pri 
čírení pri nízkych teplotách od 5 °C, bez depsidázy

POPIS PRODUKTU
TRENOLIN Frio DF  je tekutý  vysokoaktívny špeciálny enzým pre intenzívny rozklad pektínu v  rmute a mušte v priebehu 
studenej macerácie a pre čírenie pri nízkych teplotách od 5 °C. Nový vybraný druh pektináz má vysoký stupeň konverzie, a to aj 
pri extrémne nízkych teplotách, tým sa zabezpečuje lepšia lisovatelnosť z rmutu, podporuje čírenie muštov počas ošetrovania 
muštu. Enzým Trenoli Frio neobsahuje depsidázu. Jeho používanie je v súlade so súčasnými zákonmi a predpismi platnými v 
EÚ. Čistota a kvalita je kontrolovaná odborným laboratóriom firmy Erbslöh Geisenheim. Kvalita je certifikovaná podľa ISO 9001.

PRODUKT A ÚČINOK
Vďaka optimalizovanej interakcii vybraných nových pektináz Trenolin Frio DF umožňuje efektívnu degradáciu pektínu už pri 
teplotách 5 °C. V rmute sa budú nachádzať pektíny s vysokou schopnosťou viazať vodu - bude to mať vplyv na vysokú viskozitu  
– dôjde k hydrolýze, čo bude mať za následok lepšiu výlisnosť pri nižších pracovných tlakoch. S tým je spojené aj zníženie 
uvoľnenia nežiadúcich trieslovín. Aj v mušte rozpustené častice pektínu pôsobením enzýmu sa viažu vo vode a môžu tak byť  
rýchlo odstránené filtráciou, separáciou alebo flotáciou. Treba však poznamenať, že schopnosť pektínu sedimentovať zaniká pri 
extrémne nízkych  teplotách.  Použitie  Trenolin  Frio  DF zaručuje  vysokú účinnosť  prostredníctvom mimoriadneho výkonu v 
relatívne krátkom čase a pri nízkych teplotách.  
 
ÚČEL POUŽITIA

• Rýchla, efektívna hydrolýza pektínu v bielych a modrých rmutoch pri chladnej macerácii od 5 °C
• Zlepšenie výlisnosti pri nízkych teplotách, dochádza k použitiu nižších pracovných tlakov, tým aj k nižšiemu uvoľneniu 

trieslovín
• Uvoľnenie aromatických prekurzorov počas kryomacerácie rmutu bielych odrôd
• Podpora uvoľnenia farbív počas kryomacerácie modrých odrôd  pred fermentáciou (karbonická macerácia)
• Lepšie uvoľnenie farbiva z matolín rmutu, nižšia viskozita
• Optimalizovanie čírenia muštu úplnou degradáciou pektínu už od 5 °C.
• Rýchlejšie  pôsobenie  ošetrovacích  prípravkov  ako  Seporit  PORE-TEC,  Hausenpaste  a  KlarSol  Super  počas 

sedimentácie a flotácie
DÁVKOVANIE A POUŽITIE
Dlhšie doby dávkovania umožňujú zníženie dávok. Na kontrolu efektívnosti sa odporúča vykonanie pektínového testu. Trenolin 
Frio DF sa zriedi s malým množstvom vody, pridá sa do rmutu/muštu a zamieša sa.
 

Zlepšenie lisovateľnosti: Pektínhydroláza do rmutu

Teplota Dávkovanie ml/100 kg Doba pôsobenia

10 °C 2-4 ml/hl 1-2 hodiny

8 °C 3-6 ml/hl 2-3 hodiny

5 °C 5-10 ml/hl 4-6 hodín

Zrýchlenie čírenia muštu: Degradácia pektínu v mušte

Teplota Dávkovanie ml/100 kg Doba pôsobenia

10 °C 1-3 ml 2 hodiny

8 °C 3-5 ml 3 hodiny

5 °C 5-8 ml 4 hodiny

SKLADOVANIE
Skladovať v chlade a v suchu. Otvorené balenia dobre uzavrieť a čo najskôr spotrebovať

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
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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