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DEODAL 
Aktívne uhlie pre potravinárske 
tekutiny na odstránenie zápachov 
 
DEODAL je špeciálne aktívne uhlie, ktoré sa získava 
zvláštnym procesom karbonizácie rastlinných látok, 
ktoré obsahujú veľa uhlíka a ktoré boli aktivované 
vhodnými prostriedkami, s cieľom zvýšiť ich 
pórovitosť a následne ich adsorpčnú schopnosť.  
 
DEODAL pohlcuje nežiadúce pachy a príchute, ktoré 
sa niekedy nachádzajú v potravinárskych 
kvapalinách. Je veľmi účinný na nepríjemné pachy, 
ako je plesňový zápach, pach vínnych kalov, 
zápalkový zápach, zatuchlina, nafta. Pri výrobe vína 
z hrozna, ktoré je silno napadnuté plesňou alebo má 
silný fenolový zápach, umožňuje DEODAL neobvyklé 
pachy zneutralizovať. Akokoľvek má DEODAL 
vysokú dezodoračnú schopnosť, na farbiace látky 
má iba nebadaný vplyv. Preto môže byť používaný 
dokonca vo veľmi vysokých dávkach pri farebných 
potravinárskych kvapalinách, kde je odstránenie 
farby nežiadúce.  
 
ZLOŽENIE 
Aktívne uhlie pre potravinárske tekutiny na 
odstránenie zápachov 
 
DÁVKOVANIE  
50 - 100 g/hl, podľa potreby  
 
MOŽNOSTI POUŽITIA 
mušty alebo vína 
octy  
destiláty, likéry, extrakty  
potravinárske želatíny  
citrusové a ovocné džúsy  
potravinársky cukor  
chemické a farmaceutické výrobky  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVOD NA POUŽITIE  
Rozpustite potrebnú dávku DEODAL-u v malom 
množstve ošetrovanej kvapaliny a vlejte ju do 
zvyšku, za stáleho prečerpávania počas najmenej 30 
- 60 minút. POZOR! Pred ukončením adsorpčnej 
činnosti DEODAL-u nepridávajte do kvapaliny iné 
čistiace látky, čo je zvyčajne do jednej hodiny za 
stáleho miešania. Výrobok je vhodný na použitie v 
potravinárstve.  
 
SKLADOVANIE 
Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo 
dosahu slnečného žiarenia. 
 
BALENIE 
20 kg vrece 
 

KÓD 1910 

BALENIE S 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:obchod@profivin.sk
mailto:obchod@profivin.cz
mailto:enolog@profivin.cz
http://www.profivin.sk/
http://www.profivin.cz/

