
 

ИЗБИСТРЯНЕ - СТАБИЛИЗИРАНЕ 

Date 05.02.002  

ПОЛИОКСИЛ  
 
Комплекс от натриев бентонит и PVPP  

Приложения във винарството : 

ПОЛИОКСИЛ  е изготвен на основата на P.V.P.P.  и 
 натриев бентонит.  
 

POLYOXYL се препоръчва :  

•  

Действието на продукта е незабавно и 
утаяването бързо.  
 

ПОЛИОКСИЛ    е стабилен продукт и бързото 
откаляване не е необходимо.  

•  

- 

Превантивно третиране:  в мъстта преди откаляване или 
за предпочитане по време на алкохолната ферментация 
 
Третиране с цел корекция:  при вина с ярко изразени 
растителни аромати.  
 
ПОЛИОКСИЛ обединява :  

 
Избистрящите и стабилизиращи способности на 
внимателно подбрани бентонити.  
 
Действието на  P.V.P.P.  върху фенолни съединения 
придаващи горчив вкус и растителни аромати на някои 
вина..  
 
ПОЛИОКСИЛ подобрява профила на вина произведе-  

Дози :  

Пудра :ПОЛИОКСИЛ P : 25 до 75 гр/хл.  
 
Течен : ПОЛИОКСИЛ L : 50 до 150 cл/хл.  

- 

ни от повредена реколта или след некоректно пресуване 
(реколта поразена от мана,  по-силно пресуване)…  

Употреба :  
 
ПОЛИОКСИЛ ПУДРА:  
 

Разпръснете като фин дъжд ПОЛИОКСИЛ  P във 
вода равна на 20 пъти неговия обем и разбърквайте 
докато изчезнат напълно слепените частици. 

 
Оставете го да набъбне в продължение на 4 часа 

и разбъркайте отново преди да го вложите.  
 
Прибавете го бавно в мъстта в началото на 

ферментацията или във виното.  
Хомогенизирайте.  

Опаковка и съхранение :  
 

Пудра :  
- торба от 1 кг  
- кашон : 10 x 1 кг  
- торба от 5 кг  
- тарба от 7 кг  
- торба от 20 кг  

 
Течен :  

- Бидон от 10л  
- Контейнер от 10 хл  

 
 
Да се съхранява в сухи помещения, добре проветрени, в 
отсъствие на странични миризми при темпеатура по-ниска 
от  25°C.  
 
Оптималния срок за употреба на ПОЛИОКСИЛ в своята 
оригинална опаковка е обозначена върху етикета.  

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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