
 
 
 
KTS CLEAR 

Комплекс на базата на хитин глюкан от плесен Aspergillus niger,  специфично разработен,  
за да отстрани лош вкус, свързан с развитието на вредни микроорганизми 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

KTS CLEAR  е специфичен продукт на базата на хитин глюкан от плесен Aspergillus 

niger. Той е разработен, за да отстрани нежелани вещества с неприятен вкус, способни да се 

образуват при развитието на вредни микроорганизми.  

  

ЕНОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 

• KTS CLEAR улавя селективно лошо миришещите молекули ( животински нотки, фармацевтични 

нотки, мръсен парцал, застояли води и т.н.)  

 

Специфичният състав на KTS CLEAR позволява бърз резултат до 48 часа. • 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

• 

• 

• 

KTS CLEAR може да се използва във всякакъв тип вино, за да отстрани веществата, отговорни  

за появата на лош вкус. 

След употребата на KTS CLEAR е важно да се преточат обработените вина, за да се избегне 

всякакъв риск от освобождаване на абсорбираните молекули. 

Действието на KTS CLEAR e допълнително, към това на KTS CONTROL. Комбинацията от тези два 

продукта осигурява отсъствието на нежелани микроорганизми и вещества във виното. 

ДОЗИРАНЕ 

Препоръчителни дози: 
5 до 40 g/hL според нивото на замърсяване. 

Максимално разрешена доза според действащите европейски норми: 64g/hL. 

Препоръчват се предварителни опити за определяне на оптималната доза. 

НАЧИН НА РАБОТА 

Разпръснете продукта в 10 пъти повече вода (не използвайте вино). Хомогенизирайте. После добавете в 

резервоара по време на претакане (използването на инжектор е препоръчително). 

Предпазни мерки : 
Продукт за енологична употреба и само от професионалисти. 

Да се използва съобразно наредбите в сила. 
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РАЗФАСОВКИ 

1 kg 

СЪХРАНЕНИЕ 

Пълна неотворена опаковка, на тъмно и сухо място без странични миризми. 

Отворена опаковка: за бързо използване до 48 часа. 

За предпочитане да се използва преди датата описана на пакета. 

Информацията описана по-горе, отговаря на нашите актуални познания. Тя е дадена без ангажимент или гаранция в 

случаите, когато условията на използване са извън наш контрол. Тя не освобождава потребителя от спазването на законовите 

норми и предписанията за безопасност, които са в сила. Този документ е собственост на Софралаб и не може да бъде 

променян без изричното й съгласие. 
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