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BORKŐ STABILIZÁLÓK

CRISTAL CREMOR S
B O R KŐ K I VÁ L Á S T E LŐ S E G Í T Ő S E G É DA N YAG

Megfelel a Nemzetközi Borászati Kódexnek. Nem genetikailag
módosított szervezetekből származik. Nem tartalmaz
allergéneket.

Kristályosításnak azt nevezzük, ha egy anyag kristályos formában kiválik az oldatból, amikor koncentrációja túllépte a
telítettségi határt.
A CRISTAL CREMOR S a természetes borkő kiválásának felgyorsítására szolgáló kálium-bitartarát, melynek felhasználási mennyisége rendkívül kedvező, 20–40 g/hl.

A termék segíti az oldatban lévő tartarátok kémiai reakcióját oly módon, hogy a mozgó káliumionokkal újabb kristálygócokat hoz létre.
Használatával kétszeres hatás érhető el: stabilabb lesz a
bor, és lerövidül a borkőkiválási idő. További előnye, hogy a
hűtési idő lerövidülésével jelentős energiát takarítunk meg.
Ajánlatos a bort kezelés után hidegen szűrni lapszűrővel
vagy kovaföldszűrővel. Ha a hűtési időt csökkenteni kívánjuk, akkor magasabb dózist is használhatunk.

Ha a milliméter ezredrészére porlasztott borkősav-sókból
álló CRISTAL CREMOR S-t hozzáadjuk a borhoz, hűtés közben kristálygócként viselkedik, így elősegíti a borkőkristályok képződését és kiválását.

ÖSSZETÉTEL

Kálium-tartarát (E336), nagyon finom kovamoszatokkal párosítva

TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot: kristályok és por
Szín: elefántcsont

DÓZISOK

30–60 g/hl, a bitartarát instabilitásának függvényében

ALKALMAZÁS

A CRISTAL CREMOR S-t körülbelül ötszörös mennyiségű borban kell feloldani, és a stabilizációs
hőmérséklet elérése után hozzá kell keverni a kezelendő borhoz. Hatását fokozni lehet,
ha közben a teljes masszát folyamatosan keverjük.

TÁROLÁS

Hűvös és száraz helyen tárolandó.
Felbontás után a csomagolást gondosan vissza kell zárni.

KISZERELÉS

110402-es kód – 1 kg-os csomagok

Perdomini-IOC S.p.A. - Via Salvo D’Acquisto, 2 - 37036 S. Martino Buon Albergo (VR) Italy- tel. +39-045-8788611 (automata) fax +39-045-8780322 kereskedelmi iroda fax +39-045-8780122 - www.perdomini-ioc.com - info@perdomini-ioc.com
Az UNI EN ISO 9001 és UNI EN ISO 14001 Minőségbiztosítási és Környezetkezelési rendszerekkel rendelkező Társaság. Jelen kiadvány által tartalmazott információk ellenőrzésre kerültek, és a nyomtatás időpontjában a gyár által
közölt adatoknak teljes egészében megfeleltek. Perdomini-IOC S.p.A. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítson a specifikációkon.
Rev. 11/11
Kizárlagos magyarországi forgalmazó: MC Kereskedelmi Iroda Kft. • 1222 Budapest, Nagytétényi út 14. • Tel.: +36 20 488 53 53 • www.boraszatisegedanyag.hu

