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Műszaki  
ADATLAP 

 

NAGYSZERŰ KIS SEGÍTSÉG 

TANNISOL 
Borhibák megelőzésére és kezelésére 

 

 

Összetétel 
E224 Kálium-metabisulfit 95% - E300 L-aszkorbinsav - 3% Tannin 2% 

 

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

A Tannisol egy fertőtlenítő és antioxidáns hatású komplex termék a bor és a gyümölcslé védelmére. Borban 

használva, megakadályozza a leggyakoribb- például az ecetsavbaktériumok okozta borhibákat és 

védelmet nyújt az oxidáció (színbarnulás, zavarosság, aromavesztés) által okozott változások ellen 

fejtések, szállítás, meleg időjárás és tárolás során. Derített, szűrt borok esetében, segít megelőzni az 

esetleges elváltozásokat, fenntartva az eredeti állapotot. Az alkoholos erjedés előtt a musthoz adva, 

fertőtlenítő hatása kedvez a szelektált mikroflórának a teljes és jó minőségű erjesztéshez. 
 

 

Alkalmazás 

Mustban, az alkoholos erjesztés megkezdése előtt: 

▪ az oxidáció megelőzése  

▪ az erjesztéshez kiválasztott élesztő vagy mikroflóra dominanciájának elősegítése 

▪ a bor minőségét rontó ecetsavbaktériumok vagy egyéb borhibák kialakulásának megakadályozása 

érdekében. 

 

Borban: 

▪ Az oxidáció és a romlást okozó mikroorganizmusok szaporodásának megakadályozása, a tárolás, 

fejtés, a szállítás során különösen a meleg időszakokban. 
 

 

Adagolás 
▪ 1 tasak/hL musthoz az erjedés megkezdése előtt. 

▪ 1 tasak/hL a kész vörösborhoz és   megelőzésként. 

▪ 2 tasak/hL szűretlen borhoz és javításhoz. 

▪ 3 tasak/hL édes borokhoz. 
 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

Oldjuk fel kis mennyiségű vízben vagy borban, és egyenletesen adjunk hozzá musthoz vagy borhoz. 

 

CSOMAGOLÁSI ÉS TÁROLÁSI FELTÉTELEK 

Tasak 10 g 

Doboz100 tasakkal (1 kg) 

 

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

Nyitott csomag: gyorsan felhasználandó.  
 

 

TANÚSÍTVÁNY 

A termék megfelel a következő előírásoknak: 

Nemzetközi Codex Œnologique 

Reg. (CE) A 2004/ N. 231/2012. 

 

Borászatra jóváhagyott termék  

Reg. (EU) 2019/934  

 

Az EU-n kívül, kérjük, konzultáljon a szabályozó szervvel 

 

Felülvizsgálat:2021. január 0. 

 


