P.V.P.P.

Přípravek s vysokým stabilizačním účinkem
Složení
Přípravek P.V.P.P. vyráběný společností Enologica VASON je velmi čistá látka, která se vyznačuje vysokým adsorpčním účinkem jak oxidačních (jednoduchých) polyfenolů, tak i polymerizovaných polyfenolů (taninů).
Látka je chemicky maximálně inertní, proto je
optimální pro úpravu ovocných šťáv, moštů a
vín.
Při úpravě bílých vín způsobuje aplikace
P.V.P.P. snížení intenzity žlutých barevných
odstínů vznikajících oxidací na minimum.
P.V.P.P. při použití v červených vínech způsobuje nižší redukci barvy než jiná proteinová
čiřidla. Přípravek vytváří velice stabilní komplexy
s polyfenoly obsaženými ve víně.

Alternativně můžete míchat produkt v kombinaci
s dalšími přísadami v dávkovacím zařízení.

Použití
Pro vysoký účinek se doporučuje P.V.P.P.
použít pro úpravu vysoce kvalitních vín, kde
slouží jako prevence, nebo pro potlačení
oxidačních procesů, které vznikají v důsledku působení polyfenolů.

Skladování
Skladujte na chladném, tmavém a suchém místě. Důkladně uzavřete otevřené balení.

P.V.P.P. nachází své uplatnění především jako
čiřící nebo filtrační látka, pro zlepšení senzorických vlastností bílých a oxidovaných vín.
Přípravek je doporučený pro redukci žlutých
odstínů červených vín a je vhodný pro snížení množství svíravých tříslovin mladých
červených vín.
P.V.P.P. doporučujeme použít pro stabilizaci
hroznových nebo ovocných šťáv (zvláště jablečných).
Při použití P.V.P.P. je nutné dodržovat směrnice
platné v oboru.
Způsob použití
P.V.P.P. rozpusťte v 10-ti násobném množství
vody nebo produktu. Suspenze ve filtrované
kapalině musí být po celou dobu filtrace
v pohybu. Účinek bude okamžitý, proto je možné přistoupit k filtračnímu procesu.

Dávkování
Bílá vína
Červená a bílá oxidovaná vína

2 - 15 g/hl
10 - 40 g/hl

Vyšší množství je doporučeno dle požadované
operace.
Upozornění: Maximální přípustné množství je
80 g/hl P.V.P.P.
Balení
Pytle 20 kg.
Sáčky 1 kg.

Právní předpisy
Na základě zákona č. 356/2003 Sb, o chemických látkách a chemických přípravcích a vyhlášky č. 232/2004/Sb. není tento přípravek klasifikován jako nebezpečný.
Podrobnější informace jsou k dispozici na vyžádání, případně na stránkách www.biopro.cz
Ostatní
Veškeré informace jsou poskytovány v dobré
víře a jsou pouze obecné povahy. Společnost
neručí za nesprávné použití produktu bez písemného prohlášení. Všeobecné pokyny nemají
žádnou právní závaznost ani záruku.
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