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Приложение във винарството : 
 

 
BIOCLEAN   се състои от инактивирани дрожди и 

инертен носител. 

 
BIOCLEAN осигурява на дрождите вещества, 

необходими за развитието им и има оптимална активност 

по време на всички фази на алкохолната ферментация. 

 
Комбинираното   му   действие   върху   средата 

(мъст-вино) и върху   самите микроорганизми, позволява 

да се намалят значително проблемите свързани с 

консумацията на захари и спиране на ферментацията. 

 
Инактивираните дрожди, компенсират 

евентуалния недостиг на усвоим азот и на витамини, 

свързани с изтощаването на средата. 

 
Те улесняват детоксикацията на средата 

благодарение на адсорбцията на съединения, 

инхибиращи ферментацията   (като мастни киселини със 

средно дълги вериги или остатъци от фитосанитарни 

продукти.), това им действие също представлява интерес 

в случаи на замряла млечнокисела ферментация. 

 
Те осигуряват непрекъснато фактори, 

позволяващи да се повиши устойчивостта на дрождите 

на алкохол. 

 
Инертният носител ограничава утаяването на 

фините частици, което дава възможност за максимална 

дифузия на всички прибавени елементи. 

Дози : 
 
 

•  Третиране на мъст : 

- от 25 до 50 гр/хл. 

 
•  Подновяване на ферментацията : 

- от 40 до 60 гр/хл – прибавя се във виното 

преди влагането на закваската. 

 
В случай на замряла млечнокисела ферментация 

- от 20 до 40 гр/хл. 
 
 
 

Опаковка и съхранение : 
 

 
- В пакети от 1 кг, 5 кг и 20 кг 

 
 
Оптималната дата за употреба на   BIOCLEAN, в 

оригиналната опаковка е обозначена върху 

етикета. 

 
Съхранявайте в сухо помещение, без странични 

миризми, при температура по-ниска от 25°C. 

 
 
 
 
 

 

Начин на употреба : 
 

 
Разтворете  БИОКЛИЙ в мъстта или виното които ще 

третирате в количество равно на 10 пъти неговия обем. 

 
Хомогенизирайте добре. 

 
 
 
 
 
 

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre 

leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement observйe. 
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