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PENNY
BORVIRÁGOSODÁST GÁTLÓ ÚSZÓ TABLETTÁK

PENNY

Három
különbözõ
nagyságú,
három
különbözõ tartályhoz
Tiszta paraffinalapú, allil-izotiocianáttal át- A lehetõ legszélesebb felhasználási terület
itatott úszó tabletták.
kedvéért a gyártó három különbözõ típusban
ajánlja a terméket:
A borvirágosodás megakadályozása a tárolás
során.
PENNY VASCHE: nagyüzemi kádakhoz,
A hosszas tárolási idõszak mindig kockázatos tartályokhoz
a borok számára, hiszen oxidációs folyamatok
léphetnek fel, amelyek nagyban károsíthatják PENNY FUSTI: hordókhoz (100–500 liter)
a bort. Sok esetben a bor felszíne és a tartály
között levegõ van, ez a körülmény hozzájárul- PENNY DAMIGIANE: minimum 25 literes
hat a borvirágosodás kialakulásához, melyben ûrtartalmú demizsonokhoz
fõleg a Candida, Pichia, Issatchenkie nemzetségek játszanak szerepet, káros módon befolyásolva a bor minõségét.
A virágélesztõk az etanolt, a glicerint és a
szerves savakat bontják el, így a bor üressé,
lággyá válik. Kísérletekbõl kiderült, hogy az
allil-izotiocianát remekül gátolja az oxidálásra Technológiai jellemzõk:
hajlamos vadélesztõk elszaporodását.
szilárd, 20%-ban allil-izotiocianáttal
Penny Vasche:
A PENNY tabletták a bor felszínén úszva fokokezelt paraffin (20 g)
szilárd, 17%-ban allil-izotiocianáttal
zatosan fejtik ki hatásukat úgy, hogy az allil- Penny Fusti:
kezelt paraffin (7 g)
izotiocianát diffundál a levegõbe és megóvja a
Penny Damigiane: szilárd, 5%-ban allil-izotiocianáttal
darabban lévõ bort a virágosodástól.
kezelt paraffin (1 g)

Adagolás:
Tárolás:
Összetétel:
PENNY VASCHE: 1–2 tabletta,
Eredeti csomagolásban száraz helyen
Penny Vasche: szilárd, 20%-ban
15–20 naponként újabbat adagolni.
korlátlan ideig minõségét megõrzi.
allil-izotiocianáttal kezelt paraffin
PENNY FUSTI: 1–2 tabletta, 15–20
(20 g).
naponként újabbat adagolni.
Penny Fusti: szilárd, 17%-ban allil- Kiszerelés:
PENNY DAMIGIANE: 1–2 tabletta,
Penny Vasche:, 45 darabos egységet
izotiocianáttal kezelt paraffin (7 g).
2–3 hetente újabbat adagolni.
tartalmazó doboz.
Penny Damigiane: szilárd, 5%-ban
Penny Fusti: 40x2 darabos egységet
allilizotiocianáttal kezelt paraffin
Alkalmazás:
tartalmazó doboz.
(1 g).
Helyezzük a tablettát a bor felszínéPenny Damigiane: 50x12 darabos
re, majd zárjuk le a tartályt.
egységet tartalmazó doboz.

MC BORÁSZATI ÉS KERESKEDELMI IRODA KFT.

Cím: 1222 Budapset, Nagytétényi út 48. | Telefon / Fax: +36 1 228-4068

70

