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Adjuvant de tiraj pe bază de bentonită şi alginat.

Formulă lichidă de bentonită şi alginat, Adjuvant E2F® este un adjuvant de tiraj care permite 
optimizarea operaţiunilor de remuiaj pe vinurile efervescente în metoda tradiţională.

INTERES OENOLOGIC
> Adjuvant E2F® este un adjuvant lichid de limpezire, compusă dintr-un amestec de bentonite selecţionate pentru slaba 
lor putere deproteinizantă, şi un alginat selecţionat pentru puterea sa de tasare.
> Total neutru din punct de vedere organoleptic, Adjuvant E2F® permite reducerea timpului de remuiaj, atât pe pupitre ca 
şi pe aparate automate (giropaleţi), cu toate tipurile de drojdii (aglomerante sau tradiţionale).
> Datorită formulei sale originale, Adjuvant E2F® înveleşte drojdiile încă de la introducerea sa: acestea sunt astfel izolate 
pe timpul perioadei de repaus pe stelaje şi nu aderă la pereţii sticlei.
> Adjuvant E2F® permite formarea unui depozit compact, neaderent şi uşor de eliminat glisănd uşor.

DOZA DE UTILIZARE 
> Doza Adjuvant E2F® : 7-10 cL/hL în vinul de tratat.
   Important: la tiraj populaţia de drojdii trebuie să fie cuprinsă între 1x106 şi 2x106 celule/mL de vin.

MODE DE UTILIZARE 
> Dizolvaţi Adjuvant E2F® în de trei ori volumul său de apă rece înainte de utilizare. Niciodată nu introduceţi nedizolvat în 
cisternă. 

> Adjuvant E2F®  trebuie adăugat ultimul în vinul pregătit pentru tiraj (în care s-a adăugat deja zahărul, drojdiile şi ceilalţi 
componenţi ai licorii de tiraj). Se recomandă agitarea licorii de tiraj în timpul operaţiunii; încorporarea sa trebuie să fie continuă 
şi progresivă pentru obţinerea unui amestec imediat. Utilizarea unei pompe dozatoare sau a unui racord special este 
recomandată.

> Nu trebuie agitate buteliile înainte de remuiaj pentru a nu repune în suspensie depunerile care pot forma "flotaţii" dificil 
de eliminat.

AMBALARE
> Bidon de 10 L.

DEPOZITARE
> În ambalajul original închis ermetic, într-un loc răcoros (5-25°C), curat, uscat şi inodor. 
> Respectaţi data limită de utilizare (DLUO) de 9 luni înscrisă pe ambalaj.
> Utilizaţi rapid după deschidere.
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