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DERÍTŐSZEREK 

COMBISTAB AF  
  Allergénmentes, komplex derítőszer 

 

 

ÖSSZETÉTEL 

PVPP, borsófehérje. 

 

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

A COMBISTAB AF egy allergénmentes derítőszer az oxidáció megelőzésére és korrigálására, valamint a 

must és a bor tisztaságának és érzékszervi profiljának a javítására.   

 

Összetételének köszönhetően különösen hatásos a következő célokra: 

▪ Az oxidált és/vagy könnyen oxidálódó fenolos anyagok (elsősorban katechinek) szelektív csökkentése, 

amelyek a szín sötétedéséért, valamint az ellágyulás és a keserű ízek megjelenéséért felelősek. 

▪ A pinkesedés (fehérborok besötétedése, ami gyakran előfordul az illatos fajtákból készült borokban) 

megelőzése és korrigálása. 

▪ A tiolikus fajták tiolaromáinak fokozása és stabilizálása magas koncentrációjú polifenolokkal. 

Kimutatták, hogy a fenolok oxidációja közvetlen kapcsolatban áll azoknak a vegyületeknek a 

bomlásával, amelyek ezeket az aromákat elősegítik.  

 

A COMBISTAB AF használata segít megőrizni a fiatalos színt, növeli a tisztaságot és aromás frissességet, 

csökkenti a keserűségérzést, valamint javítja a bor eltarthatósági idejét. 

 

A COMBISTAB AF nem tartalmaz allergént, és nem kötelező feltüntetni a címkén.  

 

ALKALMAZÁSI TERÜLET 

▪ Derítés, a must oxidációjának a megelőzése.  

▪ Fehér-, rozé- és vörösborok derítése és stabilizálása. 

▪ Oxidált borok kezelése. 

▪ A pinkesedés és a barnulás megelőzése, valamint a rózsaszínesedő vagy barnuló borok korrigálása. 

 

A COMBISTAB AF a Bizottság (EU) 2021/1165 végrehajtási rendeletével összhangban felhasználható bio 

borok készítése során, valamint felhasználható a vegetáriánus és vegán emberek általi fogyasztásra szánt 

borok készítése során is.   
 

 

ADAGOLÁS 

Must: 15-40 g/hl  

Fehér, vörös- és rozéborok: 10-30 g/hl  

Pinkesedés megelőzése/kezelése: 30-50 g/hl  

Maximális legális adagolás az EU és az USA tekintetében: 100 g/hl  

 

A COMBISTAB AF megfelelő adagolásának meghatározásához előzetes laboratóriumi kísérleteket ajánlott 

végezni. 
 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

Oldja fel a COMBISTAB AF-et vízben 1:10 arányban, homogenizálja, majd hagyja állni 1 órát.  Az így 

kapott oldatot szivattyúzás során adja hozzá a musthoz vagy a borhoz egy Venturi cső vagy 

adagolószivattyú segítségével. A maximális hatás érdekében a szert legalább a kezelni kívánt térfogat 

feléhez hozzá kell adni.  
 

 

KISZERELÉS ÉS TÁROLÁSI KÖRÜLMÉNYEK 

1 kg, 10 kg 
 

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

Felbontás után: gondosan visszazárva tartsa a fentieknek megfelelően. 
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MEGFELELŐSÉG 

A termék a következők szerint borkészítésre jóváhagyott nyersanyagokból készül: 

Codex Œnologique International 

 

Borkészítésre jóváhagyott termék a következővel összhangban: 

az (EU) 2019/934 rendelet és annak későbbi módosításai szerint. 
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