SMARTVIN® ACTIV

AKTIVÁTOR
FERMENTACE
A BIOREGULÁTOR
FERMENTATION
ACTIVATOR AND
BIOREGULATOR
COMPOSITION
SLOŽENÍ
Yeast-derived products (autolysates and inactive yeasts) 35%, cellulose with a fine micrometer 19,94%,
Deriváty
kvasinek
(autolyzáty
a inaktivní
kvasinky)
bibasic ammonium
phosphate
44%, 0,06
% thiamine,
pelletized.35%, jemně granulovaná celulóza
19,94%, dihydrogenfosforečnan amonný 44%, 0,06% thiamin, peletizované.

CHARACTERISTICS
SMARTVIN® ACTIV is a specific nutrient for carrying out clean and regular fermentations. The use of
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suspenzi. Distribucí částic o velikosti mikrometrů vzniká v šťávě / víně zakalení podobné
APPLICATIONS
zákalu,
který je běžný vlivem jemných usazenin v moštu. Specifický výrobní proces
SMARTVIN® ACTIV is reccommended as a nutrient and fermentation bioregulator for base must, and
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fermentations. In fact the presence of inert vegetable compounds offers a good mechanical support for

the yeast cells and at the same time, together with the yeast hulls, is acting as an absorbent compound
against the toxic molecules present in the juice or released by the yeasts. The release of nutritional
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homogenization.
Uvolňování nutričních látek je postupné: jsou částečně absorbovány celulózou během
opětovné hydratace a pak postupně uvolňovány ve šťávě, což zaručuje vyvážený obsah
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SMARTVIN
ACTIV
dle platných
Note: 100 g/hL of SMARTVIN® ACTIV release about 15 g/hL of ammonium and 60 mg/hL of thiamine.

POKYNY
K POUŽITÍ
PACKAGING
SMARTVIN
5 kg boxes ® ACTIV rozpusťte ve vodě v poměru 1:10 a nechte znovu hydratovat alespoň
30 minut. Poté přidejte k moštu a důkladně promíchejte za účelem homogenizace.
STORAGE
Keep in a cool and dry place. Reseal open packages carefully.

DÁVKOVÁNÍ
Od
30 do 80 g/hl. Vyšší dávka by měla být použita pro čistou fermentaci s nízkým zákalem
HAZARD
According
to the current
European regulations
the product
non-hazardous.
nebo v případě
pozastavených
fermentací.
Od is15classified
do 60 as:
g/hl
při přípravě zákvasu při
výrobě šumivého vína.

Poznámka: 100 g/hl přípravku SMARTVIN® ACTIV uvolňuje asi 15 g/hl amoniaku a 60 mg/hl
thiaminu.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
(*) “Changes in Wine as a Consequence of Nitrogen Supplementation in Grape Must” (Agostino Cavazza, Istituto Agrario di San Michele / Italy,
M. Caputo, E. Bocca, R. Ferrarini, P. Giudici)
BALENÍ
(**) “Acetaldeide? Limitarla si può” (E. Bocca, R. Ferrarini, Università di Verona/Italy, E. D'Andrea e E. Dai Prè)

5 kg karton.
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SKLADOVÁNÍ
Uchovávejte v chladném, suchém místě. Pečlivě uzavřete otevřené balení.
RIZIKA
Podle současných evropských předpisů je výrobek klasifikován jako: bez nebezpečí.

