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DERÍTŐSZEREK 

CLARIL ZW 
Allergénmentes, vegán derítőszer a Zenith-el történő borkőstabilizálás előtti tisztító kezeléshez. 

 

 

ÖSSZETÉTEL 

Nátrium aktivált bentonit, növényi fehérje, kitozán 

 

 

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

A Claril ZW egy új derítő- és fehérjestabilizálószer, mellyel egy lépésben előkészíthetjük a fehér és rozé 

borokat a kolloidokkal (kálium-poliaszpartáttal, CMC-vel, metaborkősavval)történő borkőstabilizáló 

kezelésre. A kitozán növelte növényi fehérje és bentonit összetételnek köszönhetően, nagyon hatékony: 

• a fehérjék és instabil kolloidok eltávolításában 

• tisztításban 

• a derítés és szűrhetőség javításában 

• megelőzi a fényíz kialakulását, és növeli a vele készült borok élettartamát 

A Claril ZW nem tartalmaz allergén vegyületeket, nem szükséges feltüntetni a címkén. Mivel a termék 

állati eredetű összetevőt sem tartalmaz használlható a vegánok, vegetáriánusok számára készített 

borokhoz. 

 

 

FELHASZNÁLÁS 

• a borkőstabilizáláshoz palackozás előtt használt kolloidokkal (kálium-poliaszpartát, CMC, 

metaborkősav) reakcióba lépő fehérjék és egyéb instabil részecskék eltávolítására 

• fehér- és rozéborok tisztító kezelésére az érzékszervi tulajdonságok megőrzésével 

• az oxidáció megelőzésére 

 

 

ADAGOLÁS 

20-80g/hL 

Előzetes laborvizsgálattal (derítési próba) ajánlott meghatározni a pontos adagot a túlderítés elkerülése 

érdekében. 

 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Rehidratáljunk 1egység Claril ZW-t 20 egységnyi hideg vízben folyamatosan kevergetve amíg homogén 

szuszpenziót kapunk, majd hagyjuk pihenni 10-20 órán át. A borhoz körfejtés során szivattyúval (Venturi 

cső) adagoljuk. A legjobb eredményeket úgy kapjuk, ha a kezelendő térfogat legalább feléhez 

bentonitot adunk. Az így kapott oldat nem tárolható, azonnal fel kell használni. 

 

 

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS 

2,5 kg, 10 kg 

Lezárt csomagolás: hűvös, száraz és jól szellőző helyen tárolandó. 

Felnyitott csomagolás: gondosan zárja vissza, és tárolja a fentiek szerint. 

Figyelem: a termék hajlamos  egyéb szagok abszorbálására 

 

TANÚSÍTVÁNYOK 

A termék a következő előírásoknak felel meg: 

 Inernational Codex OEnologique 

Borkészítésre engedélyezett termék a következőkkel összhangban: Reg. (EU) 2019/934 

Az ajánlott adagon belüli alkalmazás esetén, az összetevők egyes aránya külön-külön sem haladja meg 

a TTB által meghatározott határértéket. 
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