
 

ИЗБИСТРЯНЕ - СТААБИЛИЗИРАНЕ 

Date 10.01.2002  

ФЛАШГУМ 
 
Мигновенно разтворима арабска гума.  

Приложение във винарствота :  
 

 
 
Използваната арабска гума произлиза от гума Kordofan,  

гума извлечена от Acacia  Verek, която притетежава    най-
добрата ефикасност   в качеството си на протектор на 
колоидни разтвори.  
 

Порьозната структура на частиците на ФЛАШГУМ 
позволява  незабавно разтваряне във виното което ще се 
стабилизира.  
 

Арабската гума в качеството си на,   протектор на 
колоидни разтвори,   позволява поддържането в суспензия 
на молекулите податливи на флокулация след бутилиране 
или дегоржажа за шумящите вина  (особено розето).  
 

ФЛАШГУМ    е използвана като предпазна мярка 
срещу утаяване на багрилна материя, в случаи на железни и 
медни пресичания. ФЛАШГУМ ограничава тартаратните 
утаявания (единствено при засилване действието на 
МЕТАВИНЕНАТА КИСЕЛИНА).  
 

Mise  
            
Употреба :   

 
Разтворете  ФЛАШГУМ    във виното което ще  ста- 

NB : Тези дози са индикативни.  
Винаги е препоръчително да се направят предварителни 
лабораторни опити.  

Опаковка и съхранение :  

В торби от 1 кг, 5 кг, 25 кг  

Да се съхранява в самостоятелно помещение, добре 
проветрено, в отсъствие на страничини миризми и при 
температура по-ниска от 25° C.  
 

ФЛАШГУМ    е хигроскопична,   и не бива да се 
съхранява дълго време след отварянето и. Съхранявайте 
в сухо помещение. 
 

Оптималната дата за използването на  
ФЛАШГУМ  в своята оригинална опаковка е отбелязана 
върху етикета.  

билизирате точно преди бутилиране,  или в експидицион-
ния ликьор преди дегоржажа.  
 

Наблюдавайте внимателно за добрата хомегенизация 
във виното или ликьора.  

 
Дози:  

•  

•  

При тихи вина :  
- 12 гр/хл.  

 
При шумящи вина :  

- 10 гр/хл в обема ликьор, необходим 
за дозирането му в 100 бутилки.  
 

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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