EVERCLAR

Allergén összetevıktıl mentes borászati derítı- és stabilizálószer család
JELLEMZİK ÉS ALKALMAZÁS
Az allergiát okozó derítıszerek jelölésével kapcsolatos uniós kötelezettség kapcsán az Everintec cég az Udinei Egyetem tudományos támogatása
mellett kifejlesztette az EVERCLAR termékcsaládot. Ezek a termékek amellett, hogy kiváló tisztító és stabilizáló hatással rendelkeznek, nem
tartalmaznak olyan összetevıket (kazein, tojásalbumin), amelyek használatát fel kellene tüntetni a boros palackok címkéin.

EVERCLAR
Az EVERCLAR sokkal hatásosabb a katekinek és a leukoantocianinok adszorpcióját tekintve, mint a kálium-kazeinát. Ez utóbbival összehasonlítva
az EVERCLAR a következı elınyöket biztosítja a FEHÉR- és ROZÉBOROK derítésénél:
 Oxidáz enzimek adszorpciója
 Javuló fehérjestabilitás
 Kis mennyiségő és tömör üledék
 Javuló szőrhetıség
Az EVERCLAR alkalmazásával a borok hosszabb ideig stabilak maradnak, javulnak az érzékszervi tulajdonságai, mindez a megfelelı
fehérjestabilitás mellett.
Az EVERCLAR kiválóan szuszpendálható derítıszer, amely a többi fehérjealapú szerrel szemben a következı elınyöket biztosítja:
 Nem tartalmaz olyan termékeket, amelyekbıl allergén anyagok képzıdhetnek (kazein, kálium-kazeinát, tojásalbumin)
 Nem habzik
 Vízzel történı összekeverés után a szuszpenzió órákon keresztül stabil marad
ALKALMAZÁS ÉS ADAGOLÁS
Adagolási irányértékként színmustokhoz 30-50 g/hl, túlpréselt mustokhoz 50-70 g/hl, borokhoz pedig 20-40 g/hl mennyiséget javaslunk, a pontos
mennyiségeket próbaderítéssel és laborvizsgálattal célszerő megállapítani.
Alkalmazásnál, oldja föl a megfelelı mennyiségő EVERCLART 10-20 szoros mennyiségő vízben, lehetıség szerint keverıgép használatával.
Hagyja állni néhány órán keresztül, keverje meg újra a szuszpenziót, majd a bor körfejtésénél adagolja be a megfelelı mennyiséget a
folyadékáramba.
ÖSSZETÉTEL
Allergén összetevıktıl mentes fehérjék, tiszta kovasav, nagy tisztaságú montmorillonit, összetett polimerek
CSOMAGOLÁS
1 kg-os csomagban és 15 kg-os zsákban

EVERCLAR δelta
Az EVERCLAR δelta már kis adagolásban is sokkal hatásosabb a VÖRÖS és ROZÉ borok derítésénél a tojásalbuminnal összehasonlítva, az ízre
és illatra gyakorolt hatást tekintve egyaránt. Gyors tisztulást eredményez és kompakt üledéket képez.
Az EVERCLAR δelta hatékonyságát laboratóriumi vizsgálatok és üzemi tapasztalatok igazolják, amelyek alapján kifejezetten
alkalmas:
 A húzós tanninok lekerekítéséhez az eredeti ízhatás csökkenése nélkül,
 Keserő tanninok flokkulációjának elısegítésére,
 Gyümölcsös jelleg kiemelésére,
 Az ízek „kerekítésére”
 Az ocratoxin mennyiségének a csökkentésére
 A merkaptán íz csökkentésére vagy megszüntetésére.
Az EVERCLAR δelta alternatívát nyújt a tradícionális fehérjékkel szemben a rozé- és vörösborok keserő tanninjaira gyakorolt
hatást tekintve. Az EVERCLAR δelta amellett, hogy allergén összetevıktıl mentes készítmény, jól oldható és nem képez habot a
használata során.
ALKALMAZÁS ÉS ADAGOLÁS
Oldja föl a megfelelı mennyiségő EVERCLAR δelta-t 10-szeres mennyiségő vízben, lehetıség szerint keverıgép használatával. Hagyja állni
néhány órán keresztül, keverje meg újra a szuszpenziót, majd a bor körfejtésénél adagolja be a folyadékáramba.
Adagolási irányérték: 3-20 g/hl
CSOMAGOLÁS
ÖSSZETÉTEL
Elhalt élesztı sejtek
1 kg-os csomagban és 10 kg-os zsákban

EVERCLAR Ωmega
Az EVERCLAR Omega alternatívát nyújt a hagyományos fehérjetartalmú derítıszerekkel szemben a FEHÉR-, ROZÉ- és VÖRÖSBOROK
derítésénél egyaránt:
 Adszorbeálja a szín oxidációjáért felelıs polifenolokat
 Javítja az íz- és illatanyagok stabilitását
EVERCLAR Omega biztosítja a mustok és borok fehérjestabilitását, gyorsan ülepszik és tömör üledéket képez. A rendkívüli tisztító képessége a
kezelt bort tisztaságában és a javuló szőrhetıségében mutatkozik meg.
Az EVERCLAR Omega alkalmazásával a borok hosszabb ideig stabilak maradnak.
ALKALMAZÁS ÉS ADAGOLÁS
Oldja föl a megfelelı mennyiségő EVERCLART 10-20 szoros mennyiségő vízben, lehetıség szerint keverıgép használatával. Hagyja állni néhány
órán keresztül, keverje meg újra a szuszpenziót, majd a bor körfejtésénél adagolja be a megfelelı mennyiséget a folyadékáramba.
ÖSSZETÉTEL
CSOMAGOLÁS
Különösen tiszta montmorillonit, szelektált vizahólyag
25 kg-os zsákban
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