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РАЗТВОРИМ КАЗЕИН 

Приложение във винарството :  
 

Дози :  

 •  
 
РАЗТВОРИМИЯТ КАЗЕИН позволява пре- 

вантивно третиране на мъстите и корективно 
третиране на вината срещу окисление и други 
органолептични недостатъци свързани с лошо 
съхранение на виното. 
 

Свойствата на РАЗТВОРИМИЯ КАЗЕИН са 
следните: 

•  

•  

За мъст :  
- 50 à 100 g/hL  

 
За вино :  

- 20 à 100 g/hL  

Опаковка и съхранение :  

•  
 
•  
 
•  

Отстранява оксидазите съдържащи се в мъстта или 
виното. 
 
Корекция на окислени вина.  
 
Леко обезцветяващо действие.  
 
Частично отстраняване на желязото съдържащо се 
във виното.  

Употреба :  
 

Трябва да се разтвори РАЗТВОРИМИЯ КАЗЕИН в 
студена вода в количество равно на приблизително 10 
пъти неговото тегло.  Оставете разтвора да отпочине 
около 4 часа.  

 
  В мъстта,  добавете разтвора на  РАЗТВОРИМИЯ 

КАЗЕИН или преди откаляването и или в началото на 
алкохолната ферментация.  

Във виното,  добавете разтвора на РАЗТВОРИ-
МИЯ   КАЗЕИН   постепенно по време на рециркулация. 

 
След прибавянето на разтвора на РАЗТВОРИ-

МИЯ КАЗЕИН, винаги трябва да се извърши енергично 
разбъркване. 

 
Откаляването трябва да се извърши незабавно. 

- В торби от 1 кг, 5 кг, 25 кг  
 

Съхранявайте в отделни помещения, без 
странични миризми и при температура по-ниска от 
25°C.  
 

Оптималната дата за използване на  РАЗТВО-
РИМИЯ КАЗЕИН в неговата оригинална опаковка е 
отбелязана върху етикета. 
 

В случай, че влажността не е висока РАЗТВО-  
РИМИЯ КАЗЕИН може да бъде използван няколко 
месеца след отваряне на опаковката. 
 

Веднъж направен разтвора на РАЗТВОРИМИЯ 
КАЗЕИН не се съхранява повече 48 часа.  

 

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre  
leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée.  
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