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FIBROSTERIL® 
Filtračná pomôcka pre kremelinovú 
filtráciu  
FIBROSTERIL  je chemicky inertný filtračný 
prostriedok s komplexnou štruktúrou, ktorá sa 
používa pri kontinuálnom dávkovaní na 
adsorbovanie tých látok, ktoré bežná kremelinová 
filtrácia neodstráni. 
 
Zložky FIBROSTERIL, to znamená celulózy, ktoré sú 
zvlášť ošetrené v kyslom prostredí a vysoko 
adsorbčné bentonity bez pučiacich vlastností, 
vykonávajú silný adsorbent pôsobiaci na hlboko žlté 
sfarbenie. Pritom Antokyaníny nie sú adsorbované. 
Týmto dosiahneme silné zjasnenie farby. 
 
Vysoká adsorpčná sila FIBROSTERILu  umožňuje 
získať veľmi nízke nefelometrické hodnoty vo 
filtrovaných potravinových tekutinách. Pri 
počiatočnej nefelometrie 30-40 NTU a dávkovaním 
100 g / hL, sme získali výsledky 1-2 NTU.  
Adsorpcia mikroorganizmov je veľmi vysoká. 
Laboratórne testy preukázali, že dávkovaním 
100g/hL FIBROSTERILu na víno obsahujúce 1 000 
000 kvasinkových buniek na jeden ml, sa získala  
takmer úplná adsorpcia mikroorganizmov. 
 
ZLOŽENIE A TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
Perlity získané zahrievaním, rozširovaním a 
rozomieľaním kremičitých hornín v kombinácii 
s adsorbentom celulózy ošetreným v kyslom 
prostredí a vysoko adsorbentné bentonity bez 
napučiavania a upchávania filtrov.  
 
DÁVKOVANIE  
25 – 100 g/hL pri kontinuálnom dávkovaní 
v akomkoľvek type filtra. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE  
FIBROSTERIL sa používa priamo do filtračného 
dávkovača a rozmieša sa v 7-10 častiach vína alebo 
vody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKLADOVANIE 
Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo 
dosahu slnečného žiarenia. 
 
BALENIE  
15 kg vrece 
 

KÓD 2967 

BALENIE  S15 
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