
 

ТАНИН 

ТАНИН SR ТЕРОАР  
 
Кондензирани танини (богати на танини от гразде).  

Date 19.04.2002  

Приложение във винарството :  
 

ТАНИН   SR   ТЕРОАР   смес от танини подсилена 
с танини катехини, извлечени от гроздови семки. 

•  

•  

В процеса на мацерация на червени вина ТАНИН SR 
ТЕРОАР помага за стабилизирането на цвета в 
резултат на свързването му с антоцианите. 
Освен това усилва антиокислителния ефект на SO2 
 
При готови червени вина,   осигурява интензитет и 
структура  и участва в поддържането на цвета по 
време на стареенето. 

В процеса на съхранение :  
 

Влагането на ТАНИН SR ТЕРОАР в процеса 
на съхранение, позволява да се подобри структурата 
на уморени вина, съхранявани в резервоари или 
дървени съдове. 

Дозите са от 5 до 30 гр ТАНИН SR ТЕРОАР за 
хектолитър вино.  
 

Препоръчително е в момента на прибавяне да 
се извърши аерация  (и ако е необходимо да се добави 
БИСУЛФИТ).  

 
Опаковка и съхранение :  

•  
 
•  
 
•  

Употреба :  
 

Препоръчително е да се разтвори  ТАНИН SR   
ТЕРОАР   в топла вода, след това да се вложи   малко по 
малко по време на рециркулация с цел да се получи 
добра хомогенизация в целия обем. 

 

 

       Дози :  
 
В процеса на винификация  :  
 
Прибавянето може да стане на два етапа: 

•  

В пакети от 1 кг  
 
Кашони от 10 X 1 кг  
 
В торби от 5 кг  

Складирайте в отделно помещение, в отсъствие на 
странични миризми, при температура по-ниска от 25°C. 
 
Оптималтната дата за употреба на    ТАНИН    SR  
ТЕРОАР    в своята оригинална опаковка е обозначена 
върху етикета.  

•  

Мацерация : прибавете от 5 до 15 гр ТАНИН SR  
ТЕРОАР за хектолитър в началото на алкохол-
ната ферментация, в процес на рециркулация, без 
аерация.  
 
Винификация :  прибавете 5 до 15  гр  ТАНИН  SR  
ТЕРОАР  за хектолитър в процеса на 
рециркулация с аерация. 

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre  
leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée.  
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