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Съответства на международния енологичен кодекс.

Максимално допустими дози :

• 10 гр/хлL

Дози :

За тихи вина :

-Приложение във винарството :

Прибавена във виното преди бутилиране или при
дозирането при традиционните методи за производство, на
шумящи вина МЕТАВИНЕНАТА КИСЕЛИНА действа
превантивно срущу тартаратни утайки. -

Пудра :
- 10 гр/хл вино или 2,6 сл от приготвения
разтвор според препоръките дадени по-горе
за хектолитър вино.

Разтвор :
- 2,6 cл/хл вино.

В експидиционния ликьор :

-
Употреба :

- Пудра :

- Пригответе 24 часа преди дозирането, разтвор
на МЕТАВИНЕНА КИСЕЛИНА с концентрация 375 гр/л.
Филтрувайте получения разтвор преди употреба.

ВАЖНО
РАЗТВАРЯНЕТО ТРЯБВА ЗЪДЪЛЖИТЕЛНО ДА
СЕ ИЗВЪРШВА В СТУДЕНА ВОДА.

-

Пудра :
- 7,5 гр за 100 бутилки или 2 cл от разтвора
приготвен според препоръките по-горе в
обема ликьор необходим за дозиране в 100
бутилки.

Разтвор :
- 2 cл от разтвора в обема ликьор необходим
за дозиране в 100 бутилки.

Опаковка и съхранение :

Пудра :
- Пакети от по 1 kг

Разтвор :
- 0,25 л, 0,5 л, 1 л

Оптималната дата за използване на МЕТАВИНЕНАТА
КИСЕЛИНА е обозначена върху етикета.

Съхранявайте в отделно сухо помещение в отсъствие на
странични миризми и температура по-ниска от 25°C.

Разтвора на МЕТАВИНЕНАТА КИСЕЛИНА се съхранява
при + 4° C в рамките на максимум 15 дни.

- Разтвор :

Прибавете необходимата доза от разтвора на мета-
винената киселина във виното или ликьора. Необходима
е добра хомогенизация.

Разтварянето в топла вода води до незабавна хидро-
лиза на МЕТАВИНЕНАТА КИСЕЛИНА която губи ефикас-
ността си.

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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