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Tanninok 

ENARTIS TAN CLAR 

BORÁSZATI TANNIN 
 

ÖSSZETÉTEL 

Ellágtannin. 

 

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

Megjelenés: világosbarna mikrogarnulátum enyhe fás illattal. 

 

Az ENARTIS TAN CLAR egy hidralizálható ellágtannin. Kémiai tulajdonságai hasonlítanak a 

szőlő saját tanninjaihoz (endogén tanninok); erősíti a bor struktúráját, javítja a derítési 

folyamatot és kiegyensúlyozza az ízt. Továbbá segít megkötni és stabilizálni a színanyagokat 

a vörösbor készítésénél, és fokozza a kén-dioxid bakteriosztatikus és antioxidáns hatását. Ezt 

a fajta tannint általában fehér és vörös borok derítésére ajánljuk, különösen hatékony 

alacsonyan hidrolizált zselatinokkal (PULVICLAR S) kombinálva. Az ENARTIS TAN CLAR 

levegőztetéssel kombinált használata segít csökkenteni a borban előforduló kénvegyületes 

borhibákat (kénhidrogén, merkaptánok). 

 

Az ENARTIS TAN CLAR granulátum formátuma könnyű vízben való oldhatóságot biztosít, 

kevés irritáló finomport generál, így munkabiztonságilag is előnyös. 

 

FELHASZNÁLÁS 

 Derítőszer zselatinnal kombinálva 

 Színstabilizátor mustban és borban 

 Reduktív karakter kezelése borban 

 

ADAGOLÁS 

Must derítés: 3-6 g/hL 

Fehér bor: 4-8 g/hL 

Vörös bor: 5-10 g/hL 

 

A megfelelő adagolás meghatározásához ajánlatos előzetes teszteket végezni növekedő 

mennyiségű adagokkal. 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

A terméket tízszeres mennyiségű vízben, állandó kevergetés mellett oldjuk fel. Adjuk lassan, 

állandó keverés mellett a teljes mennyiséghez – ha módunkban áll, ajánlott 

adagolóberendezés vagy Venturi-cső használata. Ha derítőszerként használjuk, ajánlatos az 

ENARTIS TAN CLAR-t a zselatin hozzáadása előtt (egy órával vagy akár 1-2 nappal) 

mérsékelt szellőztetés mellett (fejtés közben) hozzáadni. Bár az ENARTIS TAN CLAR 

használata a borkészítés korábbi szakaszaiban ajánlott, használható a palackozást 

megelőzőleg 1-2 héttel is. Röviddel a palackozás előtti adagolás esetén tanácsolt ellenőrizni a 

bor szűrhetőségére, ill. stabilitására (kolloid, fehérje) gyakorolt hatásokat.    

 

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS 

1 kg visszazárható tasakban - 12,5 kg zsákban  

 

Zárt csomagolást hűvös, száraz és jól szellőztetett helyen tárolni. 

Nyitott csomagolást gondosan visszazárni és a fentiekben említett módon tárolni. 

 

A termék használata megengedett a borászatban az alábbi előírás szerint:  

Reg. (EC) N. 606/2009 

 


