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STABILIZÁLÓ SZEREK 

ENARTISGREEN GOMMA VEREK 
Bio tanúsítvánnyal rendelkező gumiarábikum, mely megfelel a következő előírásnak Reg. (CE) n. 834/2007 

and n. 889/2008” 

 

 

Összetétel 
E 414 gumi arab Verek. 

 

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

Az EnartisGreen Gomma Verek egy Acacia Verekből kivont, egyszerű oldási és tisztítási folyamattal, 

melynek célja, hogy fenntartsák a gumi eredeti méretét és szerkezetét, majd porítva-szárítással és 

granulálással készült. 

Ennek eredményeként, az EnartisGreen Gomma Verek rendkívül hatékony a színanyag komplexek 

kicsapódásának megelőzésére. 
 

 

Alkalmazások 

Vörös és rosé borok: segít megelőzni a színanyag komplexek kicsapódását palackozásra kész borokban. 

 

Adagolás 
10 - 20 g/hL (0,8-1,6 L/1000 gal) vagy több, a bor színanyag molekuláinak instabilitásától függően  

 

Javasoljuk, hogy végezzen előzetes laboratóriumi vizsgálatot a megfelelő adagolás, stabilizáló 

hatékonyság és a szűrésre gyakorolt hatás megállapítása érdekében. 
 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

Oldjunk fel egy rész EnartisGreen Gomma Vereket 10 rész tiszta szűrt és palackozásra kész borban. 

Feloldódás után adjuk a homogén oldatot a kezelendő borhoz. 

A kapott oldatot még aznap fel kell használni. 

FIGYELEM: Az EnartisGreen Gomma Verek mikroszűrés előtti alkalmazása okozhat szűrő eltömődést. Ha a 

maximális dózist használják, ajánlott a mikroszűrés után egy inline adagoló egységen keresztül a borhoz 

adni.  Ha nem áll rendelkezésre a szűrés utáni inline adagolórendszer, ajánlott előzetes  laboratóriumi 

vizsgálatokat végezni a szűrésre gyakorolt hatás meghatározására.  

 

 

CSOMAGOLÁSI ÉS TÁROLÁSI FELTÉTELEK 

1 kg 
 

Lezárt csomagolás: fénytől távol, hűvös, száraz, jól szellőző helyen tároljuk. 

Nyitott csomag: gondosan zárjuk vissza és tároljuk a fentieknek megfelelően. 
 

 

TANÚSÍTVÁNY 

Olyan nyersanyagokból készült termék, amely megfelel a következők által megkövetelt jellemzőknek:  

Codex OEnologique Nemzetközi  
 

Borkészítésre jóváhagyott termék, az:  

Reg. (EU) 2019/934  

Reg. (EU) 2018/1584 
 

 

2018. 202.1. az 1. 1. 

 


