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БЕНТОЛАКТ S  
Комплекс на базата на бентонит и казеин.  

    Приложение във винарството :  
 

БЕНТОЛАКТ  S   се използва за превантивно 
третиране на мъст чувстветелна към окисление. 

Той също така може да бъде използван за да се  
гарантира стабилността на въздух или да се   облагородят 
дегустационните качество на леко окислени вина. 
 

Употреба :  
 

БЕНТОЛАКТ S  може да бъде добавен преди 
откаляване на мъстите или по-скоро, преди влагането на 
дрождите.  

В този случай направете незабавно откаляване в 
края на алкохолната ферментация.    
 

Разпръснете  БЕНТОЛАКТ  S  като фин дъжд в 
студена вода равна на 10 пъти неговото тегло, като  го при- 
бавяте постоянно и експресивно     за да се избегне обра-
зуването на гранули. Ние препорачваме използването на 
иномикс за да се разпръсне лесно бентонита.  
 

Изчакайте няколко часа за да набъбне бентонита 
и го прибавете в мъстта след което направете рециркула-
ция. 

Характеристики :  
 

 БЕНТОЛАКТ  S  е смес от хидратиран алуминиев 
силикат и разтворим казеин. 
 

Той съчетава качествата на бентонита-избистряне 
и умерена депротеинизация и антиокислителната 
способност на казеина. Освен това бентонита улеснява 
влагането на този комплекс, забавя утаяването на казеина 
и по този начин подобрява ефикасността му. Засилва 
слягането на утайките. 
 

 

   Опаковка и съхранение :  
 
 

- В пакети от 1 кг, 5 кг, 25 кг  
 
Да се съхранява в самостоятелно помещение, добре про-
ветрено, в отсъствие на странични миризми и при темпера-
тура по-ниска от 25° C.  
 
Разтвора на БЕНТОЛАКТ S не трябва да се съхранява 
повече от 24 часа. 
 
Оптималната дата за употреба на  БЕНТОЛАКТ  S ,  
в своята оригинална опаковка е обозначена върху етикета. 

•  

Дози :  
 
Средни дози :  

- Вино  
 
- Корекция   
на мъст   

:  от 40 до 100 гр/хл  
 
: от 100 до 200 гр/хл  

Тези дози са препоръчителни и могат да бъдат променя-
ни в зависимост от качеството на мъстта. 

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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