SMARTVIN® CARB
AGLOMEROVANÉ
AGGLOMERATED UHLÍ
CARBON
SLOŽENÍ
COMPOSITION
Aglomerovanévegetal
rostlinné
uhlí vinpeletách.
Agglomerated
carbon
pellets.
VLASTNOSTI
CHARACTERISTICS
SMARTVIN® CARB
CARBisjeanaglomerované
uhlí vinpeletách.
SMARTVIN
agglomerated rostlinné
vegetal carbon
pellets. Jeho specifický tvar
napomáhá
manipulaci
a snižuje
prašnost.
vysoké
adsorpční
účinky vůči
Its
particularsnadné
shape helps
to handle
the product
easilyMá
and
reduces
dust by keeping
an
barevným
složkám
vína.
Vlivem
ošetření
kyselinou
fosforečnou,
je
produkt
čistý
a
bez
adsorbent action towards coloring elements in wine.
uvolňujících
setreatment
kovů, jako
je zinek
a olovo.
Thanks
to the
with
phosphoric
acid the product is pure and without releasable
®
SMARTVIN CARB má dobré bělící účinky zejména ve vztahu k antokyanům. Dobře
metals like zinc and lead.
adsorbuje oligomery, které jsou zvláště citlivé na oxidaci a odpovědné za nestabilitu
SMARTVIN CARB has a good decolorizing power especially towards anthocyanins. It
bílých vín.
has also a good adsorbent action towards oligomers that are particularly sensitive to
oxidation and responsible of the white wine instability.
POUŽITÍ
SMARTVIN® CARB je doporučován pro úpravu moštů, bílých vín, octů a ovocných džusů.
APPLICATIONS
Stabilizuje oxidaci bílých vín odstraňováním sraženin fenolických složek, čímž zlepšuje

SMARTVIN
is recommended
for vína.
the treatment of must, white wines, vinegar and
chromatické aCARB
organoleptické
vlastnosti
®
fruit
juice.
Malé dávky SMARTVIN CARB mohou napomoci čisté fermentaci v moštu a vínu vlivem
It
stabilizessložek
oxidized
white wines
removing the condensation products from the phenolic
adsorpce
toxických
pro kvasinky.
®
substances
improving
the chromatic
and organoleptic
characteristics
wine.
Při používání
SMARTVIN
CARB postupujte
dle platných
právníchofpředpisů
pro tuto

Small
oblast.quantities of SMARTVIN CARB can help to achieve a clean fermentation through
the adsorption of toxic substances for the yeasts in must and wine.
For
the use
of SMARTVIN CARB please follow the legal regulations in force in this
POKYNY
K POUŽITÍ
Rozpusťte SMARTVIN® CARB v malém množství vína nebo v celém zpracovávaném
matter.
objemu. Míchejte jej nejméně 30 minut.
DIRECTIONS FOR USE
DÁVKOVÁNÍ
Dissolve
SMARTVIN CARB in some wine or directly in the mass for treating, keep it
Až 100for
g /hl.
Doporučujeme
stirred
almost
30 minutes.nejprve provést laboratorní testy.
BALENÍ
DOSAGE
5 kgtokarton.
Up
100 g/hL.
We recommend to previously carry out laboratory tests.
SKLADOVÁNÍ
Uchovávejte v chladném, suchém místě a bez pachů.
PACKAGING
5 kg boxes.
RIZIKA
Podle současných evropských předpisů je výrobek klasifikován jako: bez nebezpečí.
STORAGE
Keep in a cool, dry place and free of odours.
HAZARD
According to the current European regulations the product is classified as: not hazardous.
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