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Derítő- és finomítószerek 

PLANTIS AF  

 

 

ALLERGÉNMENTES DERÍTŐ- ÉS FINOMÍTÓSZER 

 

ÖSSZETÉTEL 

Tiszta, gluténmentes növényi protein.  

 

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

A PLANTIS AF egy új derítőszer az Enartis allergénmentes termékcsaládjában. Borok 

derítésére, finomítására és stabilizálására fejlesztettük ki. A növényi proteineket tartalmazó 

PLANTIS AF különösen hatékony a következő anyagok eltávolítására a borban: 

 Oxidált és könnyen oxidálható fenolos vegyületek, elsősorban katechinek és 

leukoantociánok, amelyek a szín barnulásáért, az egyhangúság megjelenéséért és a 

keserű ízért felelősek, 

 Tanninok; 

 Vas. 

 

A PLANTIS AF éppen ezért fiatalosabb színt kölcsönöz a kezelt bornak, javítja annak 

tisztaságát és érzékszervi frissességét, csökkenti a keserű érzetet és meghosszabbítja a bor 

élettartamát. 

 

A PLANTIS AF mentes az allergén összetevőktől, éppen ezért nem szükséges a címkén 

feltüntetni a használatát. Mivel nem tartalmaz állati eredetű összetevőket sem, a vele 

készült borok alkalmasak vegetáriánus vagy vegán fogyasztóknak is.   

   

FELHASZNÁLÁS 

 Fehér, rozé és vörös borok derítése, finomítása és stabilizálása 

 Oxidált borok kezelése 

 

A legnagyobb derítőhatás elérése érdekében ajánlott a PLANTIS AF használata 

bentonitokkal (PLUXBENTON N, BENTOLIT SUPER) kombinálva. 

 

ADAGOLÁS 

10-30 g/hL 

 

A megfelelő adagolás meghatározásához ajánlatos előzetes teszteket végezni növekedő 

mennyiségű adagokkal. 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

A terméket tízszeres mennyiségű enyhén savas vízben (2-4 g/L citromsav), állandó 

kevergetés mellett lassan oldjuk fel. Mivel a termék nem maradéktalanul oldódik, ajánlott a 

kapott szuszpenziót az adagolás befejezéséig állandóan keverni. A legjobb eredmény 

eléréséhez adjuk az elkészített oldatot lassan és folyamatosan, állandó és alapos keverés 

mellett a teljes mennyiséghez – ha módunkban áll, ajánlott adagolóberendezés vagy 

Venturi-cső használata.  

 

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS 

20 kg zsákban  

 

Zárt csomagolást hűvös, száraz és jól szellőztetett helyen tárolni. 

Nyitott csomagolást gondosan visszazárni és a fentiekben említett módon tárolni. 

 

A termék megfelel az alábbi előírásoknak: 

Codex Œnologique International 

  

A termék használata megengedett a borászatban az alábbi előírás szerint:  

Reg. (EC) N. 606/2009 

 


