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TECHNIKAI  
ADATLAP 

DERÍTŐSZEREK 

PLANTIS PQ 
Allergénmentes derítőszer 

 

 

ÖSSZETÉTEL 

Burgonyafehérje (Solanum tuberosum), kitozán, citromsav 

 

 

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

A Plantis PQ a borok tisztításához és stabilizálásához fejlesztett új derítőszer.  
  
A kitozán által aktivált növényi fehérje összetétele nagyon hatékonnyá teszi: 
  a tisztulást és a szűrhetőség javítását; 
  a  barnulásért, keserű ízért és az aromvesztésért felelős oxidált és könnyen oxidálható fenolos anyagok 

eltávolítását; 
  az aromatisztaság javítását; 
  vörösborokban a fanyar és szárító tanninok eltávolítását, az érzékszervi egyensúly és a borharmónia 

tiszteletben tartása mellett.  
  
A Plantis PQ használata segít megőrizni az üde színeket, növelni az aromafrissességet és meghosszabbítja 

a borok élettartamát. 
  
A Plantis PQ nem tartalmaz allergén vegyületeket, és nem szükséges feltüntetni a címkén. Mivel a termék 

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

borokhoz. 

 

 

FELHASZNÁLÁS 

A fehér- és vörösborok tisztító kezelésére az érzékszervi egyensúlyuk és szerkezetük tiszteletben tartása 

mellett 
  Oxidált vagy oxidációra érzékeny borok kezelésére 
  Érlelt borok derítésére 
  
A bentonit (Pluxbenton N, Pluxcompact vagy Bentolit Super) és a Plantis PQ együttes használata javítja a 

tisztító kezelések hatékonyságát. 

 

 

ADAGOLÁS 

4-10g/hL 

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

érdekében. 

 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Rehidratáljunk 1egység Plantis PQ-t 10 egységnyi hideg vízben folyamatosan kevergetve amíg homogén 

szuszpenziót kapunk. Az így kapott oldat nem tárolható, azonnal fel kell használni A borhoz körfejtés 

során szivattyúval (Venturi cső) adagoljuk.  

 

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS 

1 kg 

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

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

 

 

TANÚSÍTVÁNYOK 

A termék a következő előírásoknak felel meg: 

 Inernational Codex OEnologique 

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

A TTB által borkészítésre jóváhagyott termék. A burgonyafehérje mennyisége nem haladhatja meg az 

500 ppm-et (50 g/hL). GRAS közlemény száma GRN 000447. 

 

        Revízió n°0 február 2020 

 


