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ViniTannin™ W
TANIN PENTRU FERMENTAREA ȘI FINISAREA
VINURILOR ALBE ȘI ROSE
 O noua abordare pentru folosirea taninului în vinurile albe și roze
ViniTannin™ W este un preparat extrem de purificat
derivat din pielite de struguri albi. Optimizează
potențialul redox al mustului și, prin urmare,
îmbunătățește stabilitatea aromatică și complexitatea
vinurilor. ViniTannin™ W îmbunătățește, de
asemenea, textura vinurilor fără a aduce amăreala sau
astringenta, îmbunătățind si potențialul de învechire al
vinului. ViniTannin™ W
ajută și la prevenirea
îmbătrânirii timpurii a vinurilor fără adaos de S02.

Avantajele ViniTannin™ W :
Inalt purificat, 100% natural și derivat din struguri
de calitate
Optimizează potențialul redox și stabilitatea
aromatică a vinurilor
Integrare excelentă în vin sau must
Ușor de dizolvat
Fără amareala sau astringentă

 Doze
ViniTannin™ W poate fi utilizat pentru 2 aplicații: pentru fermentare și finisarea înainte de îmbuteliere. Doza
maximă depinde de preferința personală a degustătorului. Vă recomandăm să nu depășiți doza totală pentru toate
aplicațiile de 5 g/hL sau pe 100 kg. Adăugați ViniTannin™ W întodeauna înainte de a adăuga S02 în proces sau
așteptați cel puțin 15 minute înainte de a adăuga S02.

Soiul
Chardonnay, Pinot Gris, Feteasca Alba
Sauvignon Blanc, Riesling
Chenin Blanc, Viognier

Fermentație

Înainte de îmbuteliere

1 - 3 g / hl

0,5 - 1 g /hl

0,5 - 1 g / hl

Nu se recomandă

1 - 2 g / hl

0,5 - 1 g / hl

 Sfaturi practice pentru utilizare
 Dizolvați 10 g ViniTannin™ W în 250 ml de vin sau apă la o temperatură de 35-40 °C.
 Acidifiați suspensia cu 10 g/L acid tartric și agitați bine.
 Adăugați suspensia omogena în must sau mustuiala.
 Informații suplimentare
Vă recomandăm doze diferite în funcție de soi și aplicație pentru a asigura un rezultate optim în vin. Nu aspirați
praful format. Pentru sfaturi privind siguranța, consultați fișa cu date de securitate.
 Valabilitate și depozitare
ViniTannin™ W va fi livrat în flacon din plastic de 1 kg. Perioada de valabilitate la temperatura camerei 25-30°C
este de 24 luni. Protejați de lumină și umiditate. Produsul trebuie utilizat în termen de 1 lună de la deschidere.

Disclaimer:
The information, data and recommendations contained in this product information are provided in good faith, obtained from reliable sources, and believed to be true and
accurate as of the date of revision. The PI serves as description of the products and its characteristics when used according to the protocol. No warranty, expressed or
implied, regarding the product described in this PI shall be created or inferred by any statement in this PI.

