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Natūralus kamštis vyno buteliui
38x24mm Quality 2

4,91 EUR su PVM

Product gallery:

Prekės kodas 1.201-804.99
Prekės savybės:
Galimi prekės pasirinkimai

Kiekis pakuotėje: 100 vnt., 20 vnt., 1000 vnt.
Užrašas: Be užrašo, Individualus

Prekės aprašymas:

Natūralus vyno kamštis Super skirtas laikyti vyną iki 1 metų.

Diametras - 24 mm, ilgis 38 mm.

Visi kamšteliai pagaminti Portugalijos kompanijos AMORIM, turitys savo sertifikatus.

Patarimai:

-Prieš naudojim?, ?sitikinkite, kad dulk?s nuo kamš?io pašalintos.
-Užtikrinkite, kad uždarymo metu, vyno kamštis neb?t? suspaustas daugiau nei
15,5 mm skersmens.
-Užtikrinkite, kad uždarytmo metu, kamštis ? butel? b?t? ?stumptas kuo grei?iau.
-Standartiniiuose vyno buteli? kakliukuose, kamštis turi b?ti ?kištas 1mm žemiau
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kakliuko viršaus.
-Naudokite uždarytuv?, kuri? paviršius yra pritaikytas s?ly?iui su maistu ir
išpilstymo proceso pasirinktam buteliui.

Naudojimo instrukcijos

-Naudokite vyno kamš?i? uždarytuv?, kurio uždarymo galvut? neturi ?br?žim? ar
kit? pažeidim?.
-?sitikinkite, kad užradytuvo st?mimo anga išlygiuota su kamš?io vietos žiedu.
-Užtikinkite, kad uždarytuvas veikia sklandžiai, ypa? uždarymo metu.
-Reguliariai nuvalykite kamš?i? uždarytuvo paviršius su produktais neturin?iai
chloro.
-Užtikrinkite, kad kamš?i? uždarymo ?ranga b?t? tinkama pasirinktam kam?šiui ir
buteliui. Saugojimas ir transportavimas
-Po išpilstymo, vyno butelius reikia laikyti vertikalioje pozicijoje mažiausiai 10
minu?i?.
-Ideali vyno buteli? saugojimo temperat?ra 12-18 ° C esant 50-70% dr?gnumui.
-Laikyti vyno r?syje, kuriame n?ra vabzdži?.
-Buteliai turi b?ti transportuojami vertikalioje pozicijoje.
-Apsaugoti vyno butelius nuo saul?s spiduli?, laikyti toliau nuo šildymo ?rengini?
be tiesioginio kontakto su žeme ar grindiniu.
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