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VinoGel® CF
Kvapalný číriaci a adsorpčný prípravok s vysokou tanínovou afinitou bez kazeínu

Popis výrobku:
VinoGel® CF bezkazeinový kvapalný číriaci prostriedok s vysokou tanínovou afinitou, čo má za následok redukciu
trieslovín. VinoGel® CF skvele číri mladé vína a umožňuje paralelne s tým zaguľatenie chute, rovnako tak vylepšenie
filtrovateľnosti. VinoGel® CF účinkuje v špeciálnej kombinácii želatíny s vysoko molekulárným kolagénom z vyziny.
VinoGel® CF je priamo použiteľný v kvapalnej forme a tým je jeho použitie pre užívateľov veľmi ľahké. 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:
-

Čírenie kalných mladých vín : 15-150ml/100 l
Harmonizácia predčírených mladých vín : 15-30ml/100 l
Ľahké senzorické korektúry : 30-50ml/100 l
Odstránenie trieslovín : 50-150ml/100 l

VinoGel® CF je kvapalný, môže sa pridať priamo do vína. Počas pridávania je treba víno premiešať. Dávkované
množstvo sa riadi podľa stupňa zakalenia resp. podľa stupňa požadovanej harmonizácie. U doporučovaných
kombinácii s Klar-Sol Super sa VinoGel® CF dávkuje ako posledný. Doporučujeme previesť predbežnú skúšku.
Pomer prípravkov: Klar-Sol Super : VinoGel® CF 1 : 1. Prípravok je potrebné stočiť/odfiltrovať do 7-14 dní.

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

