
ПРОДУКТИ ЗА СУЛФИТИРАНЕ 2.1
ИНОДОЗ 2

Date 19/04/02

Максимално допустими дози :

• 210 mg/L SO2 за тихи бели вина и розета
• 160 mg/L de SO2 за червени вина.

Дози :

Една таблетка ИНОДОЗ 2 освобождава 2 g  SO2.

Необходимо е да се адаптира броя на таблетките
към необходимата доза SO2  и количеството вино.

Пример за досулфитиране

-

-

-

обем вино за досулфитиране :

Приложение във винарството :

ИНОДОЗ 2 е таблетка приготвена на базата на
калиев метабисулфит. Тя освобождава точна доза от 2 гр.
SO2 в мъстите вината и ликьорите.

ИНОДОЗ 2 улеснява сулфитирането и позволява
прогресивното освобождаване на търсената доза SO2.

Приложение :

ИНОДОЗ 2 се използва за сулфитиране или за
досулфитиране на малки обеми вина.

За съдове с височина по-голяма от 2 метра, е
необходимо разбъркване с цел да се хомогенизира SO2 във
виното.

ИНОДОЗ 2 е особено подходящ за досулфи-
тиране на вина отлежаващи в бъчви.

10 hL

Определена доза за добавяне : 2 g/hL

Брой таблетки ИНОДОЗ 2 : 10 таблетки.

Опаковка и съхранение :

ИНОДОЗ 2 е опакована в кутии съдържащи 42 таблетки.

ИНОДОЗ 2 се съхранява в своя блистер.
След отваряне на блистера използвайте незабавно
ИНОДОЗ 2.

R 31 : При контакт с киселина освобождава токсичен газ.

R    36/37 : Дразни очите и дихателните органи при
вдишване.

S   26 : В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с
вода и се обърнете към специалист.

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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