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BENTOGRAN 

Granulovaný bentonit s veľmi 
malým dávkovaním 
 
BENTOGRAN je granulovaný bentonit s výnimočnou 
čistotou a s vysokou schopnosťou napučať.  
  
BENTOGRAN pohlcuje značné množstvo vody. Má 
vysoký index napučateľnosti, ktorý sa pohybuje 
medzi 30 až 35 ml a je vysoko účinný pri 
odstraňovaní bielkovín.  
Vzniknutý sediment je veľmi kompaktný.  
 
BENTOGRAN sa používa pri čistení a stabilizovaní 
vín, octov, ovocných džúsov a liehovín. Pri muštoch 
sa môže použiť tak pri čírení, ako aj počas kvasenia. 
BENTOGRAN použitý počas kvasenia adsorbuje 
enzým polyfenoloxidázu, ktorý je prítomný v 
muštoch z hrozna napadnutých botrytídou, a tak 
zlepšuje stálosť vína. Výsledkom sú menšie dávky 
SO2.  
 
BENTORGRAN sa namáča v studenej vode v pomere 
1:10 do vzniku krémového gélu. Po 2 hodinách po 
premiešaní je BENTOGRAN pripravený na použitie.  
 
BENTORGRAN umožňuje  použiť zhruba o 2/3 
menšie dávky ako sú zvyčajne nutné pri tradičných 
bentonitových výrobkoch. Ošetrenie je omnoho 
šetrnejšie na kvalitu, mení sediment a celkovo je 
ekonomickejšie. 
 
ZLOŽENIE  
Aktívny bentonit v granulovanej forme 
 

DÁVKOVANIE  
Medzi 10-60 g/hl 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
BENTORGRAN rozpustite v studenej vode v pomere 
1:10 do vzniku krémového gélu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SKLADOVANIE 
Na suchom a chladnom mieste bez priameho 
slnečného svitu. 
 
BALENIE 
1 kg vrecká v 20 kg kartóne 
25 kg vrece 
 

KÓD 218 180C 

BALENIE S 25 P1 ST20 
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