E-GEL
Tekutá želatína určená na čírenie
muštu počas flotácie.
JEDNODUCHÉ POUŽITIE
E-GEL kombinuje výhody a praktickosť kvapalného
prípravku s efektivitou purifikovanej a selektovanej
želatíny. V porovnaní s tradičnou tuhou želatínou
tento prípravok nevyžaduje žiadne rozpúšťanie v
teplej vode alebo riedenie. Zjednodušuje to tiež
laboratórne experimenty.
Počas flotácie muštu umožňuje v krátkom čase
získať perfektnú separáciu suspendovaných
pevných častíc, čím umožňuje dosiahnuť okamžité
zníženie zákalu.
E-GEL odstraňuje prevažne katechíny, ktoré štartujú
fenomén oxidácie. Vína ošetrené týmto prípravkom
sú sviežejšie a omnoho stabilnejšie.
V prípade červených vín dokonca vykazuje vysoký
index viazania s adstringentnými polyfenolmi. E-GEL
vykazuje obmedzenú afinitu k antokyanínmy, čím
zachováva farebnú intenzitu vína.
POUŽITIE SO SPINDASOLOM
Súčasné použitie E-GELu a SPINDASOLu umožňuje
rýchlejšiu tvorbu vločiek, ktoré zaručia vyššiu číriacu
schopnosť, získanie omnoho kompaktnejších rezíduí
s menšími stratami vysoko kvalitných muštov a
úsporu vákuových filtrov. Okamžitá a kompletná
reaktivita tiež drasticky redukuje prípady dvojitej
separácie (smerom k povrchu i ku dnu tanku), ktorá
sa niekedy pri flotačnom procese vyskytne.
URÝCHĽUJE FLOKULÁCIU A ČÍRENIE POČAS
FLOTÁCIE MUŠTU
Je špecificky navrhnutý pre použitie pri flotácii
muštu. Pri kontakte s polyfenolmi muštu, flokuluje
rýchlejšie ako tradičná želatína a rýchlo vytvára
zrazeniny, ktoré nasávajú suspendované pevné
častice a stúpajúci plyn. Výsledkom je okamžitá

separácia
s
kompaktnými
aglomerátmi
pohybujúcimi sa bez rozdelenia smerom k horným
častiam tanku.
ZLOŽENIE
Jedlá želatína, hydrogénsiričitan draselný (10 g/hL
poskytuje približne 0,4mg/L SO2).
DÁVKOVANIE
Pre flotáciu muštov alebo štiav: 20 -80 mL/hL, v
závislosti od výsledkov flotačných testov.
MOŽNOSTI POUŽITIA
Počas flotácie: priamo dávkovať E-GEL pomocou
dávkovacej pumpy dodávanej s flotátorom E-FLOT.
Tradičné použitie: rovnomerne rozmiešať do
spracovávanej hmoty pomocou dávkovacích púmp
alebo Venturiho trubice.
SKLADOVANIE
Na suchom a chladnom mieste bez priameho
slnečného svitu.
BALENIE
Bandaska - 25 kg
IBC - 1100 kg
KÓD

2783

2784

BALENIE

C 25

IBC 1100
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