
Softan S 
Tanin uri natur ali asociaţi cu polizaharide de origine vegetală. Solubil instant.

Acest preparat, destinat maturării vinurilor roşii, este rezultatul cercetărilor şi 
experienţei noastre. Este realizat printr-un procedeu de fabricaţie original şi 
este 100% vegetal. 

AVANTAJ ENOLOGIC
> Softan S este un preparat de taninuri acoperite de "dulceaţă".
> Softan S conţine taninuri din stejarde cea mai înaltă calitate şi taninuri catehice asociate cu polizaharide. 
Softan S participă la stabilizarea culorii şi descoperă o «taninozitate» lejeră, delicată şi suplă care pune în 
valoare calităţile intrinseci ale vinului şi în particular structura, rotunjimea şi fructuozitatea complexă
Softan S este recomandat pentru toate vinurile de calitate: 

- vinurilor de cea mai înaltă calitate, le conferă un plus calitativ şi le pune totdeauna în valoare calităţile. 
- vinurilor medii, le aduce un aport calitativ sensibil ameliorând semnificativ structura în gură şi gustul. 

Softan S se poate utiliza timpuriu (à priori). 
- Softan S este un produs strategic în cazul unui obiectiv de produs predefinit.
- Softan S permite reducerea costurilor de producţie prin simplificarea operaţiunilor.

Softan S se poate utiliza ulterior (à postériori). 
- pentru tratarea unui vin care prezintă un deficit,
- pentru ameliorarea unui asamblaj,  
- pentru our valoriser son vin à la vente. 

Softan S este un excelent cu eficacitate probată. Vă sfătuim să faceţi teste în laborator pentru a alege 
cel mai portivit tanin.

MODE DE LUCRU
ISolubil instant, Softan S este pregătit de utilizare. 
Încorporaţi direct în vin, de preferinţă în cursul unei recirculări pentru omogenizare.
Softan S se utilizează în timpul maturării vinurilor. Este de dorit o adiţie timpurie.

Incidenţa asupra criteriilor de filtrare: Softan S conţine coloizi protectori care pot influenţa
filtrarea. Această influenţă se diminuează cu timpul devenind neglijabilă după câteva săptămâni.

DOZA DE UTILIZARE
Trebuie stabilită prin teste de laborator doza optimă. Acest produs permite să vă faceţi o idee despre 
efectul său încă de la incorporare. 
Doza: 10-60 g/hL, funcţie de vin.

AMBALARE
Pungi de 1 kg şi 5 kg în carton de 10 kg 

DEPOZITARE
Păstraţi în ambalajul original închis şi ferit de umiditate.
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