Műszaki
ADATLAP

STABILIZÁLÓ SZEREK

MAXIGUM PLUS
Kolloidális stabilizáló szer
Összetétel
Az E414 Verek gumiarábikum vizes oldata (min. 20), mannoproteinek, E220 kén-dioxid (hozzávetőleges
SO2 tartalom: 0,4%).
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
A Maxigum Plus egy stabilizáló szer, amelyet azért hoztak létre, hogy egyszerű és biztonságos
színstabilizálást biztosítson, olyan esetekben is, ha mikroszűrés után nem megoldott a gumiarábikum
adagolása. A Maxigum Plus-ban található gumiarábikum olyan oldási és tisztítási folyamaton megy
keresztül, amelynek célja, hogy megőrizze nagy molekulatömegét, amelytől nagyban függ a stabilizációs
hatékonyság.
Az így kapott oldatot ezután egy innovatív rendszerrel szűrik, amely a molekula természetes méretének
fenntartása mellett könnyen szűrhetővé teszi, és mikroszűrés előtt is használhatóvá teszi azt.
A mannoproteinek javítják a gumiarábikum stabilizáló hatását kölcsönhatásba lépve a polifenol és aroma
vegyületekkel, pozitív hatást gyakorolva a bor érzékszervi minőségére. Jelentősen növelik az
aromakomplexitást és a testességet, lágyítják a fanyar- száraz ízérzetet és javítják az oxidációval és
öregedéssel szembeni ellenállást.
A Maxigum Plus szabad kén-dioxid szintje hosszú szavatossági időt és mikrobiológiai stabilitást biztosít.
Alkalmazás
▪
A vörös és rozé borok színanyag-kicsapódásának megelőzése palackozásra kész borokban.
▪
Az expedíciós likőrhöz adagolva pezsgők habzásának javítására.
Adagolás
Csendes bor: 50 - 100 mL/hL (1,9-3,8 L/1000 gal) vagy több, a bor színének instabilitásától függően
Pezsgő: 100 mL/100 palack expedíciós likőrhöz adva
100 mL/hL körülbelül 4 mg/l SO2-t ad a borhoz.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Adja hozzá a Maxigum Plus-t, a derített szűrt palackozásra előkészített borhoz.
Figyelmeztetés: A Maxigum Plus hozzáadása előtt győződjön meg róla, hogy a bor mikroszűrhető, és
megfelelő szűrhetőségi indexel (IFm) rendelkezik.
Előzetes laboratóriumi vizsgálatok elvégzése ajánlott a megfelelő adagolás meghatározásához, a
hatékony stabilizálásához, a szűrőképességre és az érzékszervi jellemzőkre gyakorolt hatáshoz.
CSOMAGOLÁSI ÉS TÁROLÁSI FELTÉTELEK
10 kg, 20 kg, 1000 kg
Lezárt csomag: fénytől távol, hűvös, száraz, jól szellőző helyen, 10°C (50°F) feletti hőmérsékleten tárolandó.
Nyitott csomag: gondosan zárja vissza és tárolja a fent jelzettek szerint.
NYILATKOZAT
Olyan nyersanyagokból készült termék, amely megfelel a következőkben előírt jellemzőknek:
231/2012/EU rendelet
Nemzetközi Borászati Kódex
Borkészítésre engedélyezett termék, az:
Szabály (EU) 2019/934

Az itt megadott jelzések megfelelnek ismereteink és tapasztalataink jelenlegi állapotának, azonban nem mentesítik a felhasználót a biztonsági és védelmi
előírások betartása vagy a termék nem megfelelő használata alól.T.
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