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SensoVin® Erbslöh

5,24 EUR su PVM

Product gallery:

Prekės kodas 1.207-573.99
Prekės savybės:

Paskirtis:: Rezultate gaunamas gerai subalansuotas
Galimi prekės pasirinkimai
vyno skonis
Dozavimas:: Profilaktinis naudojimas 5-10 g / 100
Pakuotė: 1 kg, 10 kg, 100 g
l;Nežymių kvapų šalinimas 5-10 g / 100 ;Oksiduotas
vynas 10-40 g / 100 l;Netipiškas brendimo pobūdis
20-50 g / 100 l;Aštrus kvapas 25-60 g / 100 l;Ryškios
spalvos, oksiduotas vynas 20-60 g / 100 l

Prekės aprašymas:

SensoVin® yra specialūs, greitai tirpstantys absorbentai; skirti veiksmingam vyno skonio suderinimui.
Aukšta gamybos technologija, yra aukštos kompetencijos veikliųjų medžiagų ir gėrimų technologija,
siekianti sinergistiškai ir labai efektyviai sukurti veiksmingą SensoVin® produktą, skirtą vyno apdorojimui.
Gaminys leistinas pagal šiuo metu galiojančius įstatymus ir teisės aktus. Grynumas ir kokybė yra įrodyti
specializuotose laboratorijose.
Pritaikymas
Ankstyvas vyno išpilstymas reikalauja greito ir efektyvaus stabilizuojančio apdorojimo. Apskritai,
pradiniame vyno gamybos etape, atidus ir efektyvus SensoVin® naudojimas, puikiai tinka kaip prevencinė
priemonė. Rezultate gaunamas gerai subalansuotas vyno skonis.
Prekės ir poveikis
Aukščiausios klasės kalio pieno kazeinatas, PVPP, pakeistos formos želatina, taip pat dvi skirtingos,
silikatus absorbuojančios medžiagos, sudaro šį įdomų junginį, susietą su jo sinergetiniu poveikiu. Balti,
raudoni ir rožiniai vynai, kuriems taikomas SensoVin®, gali visapusiškai atskleisti savo ilgalaikes
harmoningo aromato savybes (jos yra ypač svarbios atsižvelgiant į nemalonų ir kartų skonį, kuris turėtų būti
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atitinkamai pašalinamas, kaip ir aštraus skonio komponentai ir oksidacijos reakcijos produktai).
Dozavimas
SensoVin® taikymas yra labai paprastas ir veiksmingas. Produktas gali būti tiesiogiai pilamas į rezervuarą ir
maišomas, be išankstinio brinkinimo ar išmaišymo. Dozavimas priklauso nuo individualus pašalinio
skonio/kvapo ir jo intensyvumo. Prieš naudojimą rekomenduojama atlikti bandomuosius testus. Priešingu
atveju, taikomi šie standartiniai dydžiai:
Profilaktinis naudojimas 5-10 g / 100 l;
Nežymių kvapų šalinimas 5-10 g / 100 ;
Oksiduotas vynas 10-40 g / 100 l;
Netipiškas brendimo pobūdis 20-50 g / 100 l;
Aštrus kvapas 25-60 g / 100 l;
Ryškios spalvos, oksiduotas vynas 20-60 g / 100 l.
Išpilstymas turėtų būti atliktas per maks. 2 dienas, nes, priešingu atveju, nuosėdų stabilizavimas gali pakisti.
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