
OPEN PURE 

Манопротеини произходжащи от дрожди Saccharomyces cerevisiae. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

OPEN PURE е продукт изцяло съставен от пречистени манопротеини, произхождащи от дрожди 

Saccharomyces cereviase. OPEN PURE се предлага под формата на светло бежов прах с лека  

миризма на дрожди. Манопротеините, съставящи OPEN PURE, са изцяло разтворими и могат да 

бъдат прилагани върху вина преди бутилиране. 

ЕНОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 

• OPEN PURE има ефект на защитен колоид във вината, органичаващ белтъчните и тартаратни 

помътнявания, а също така и органолептичен ефект, намалявайки тръпчивостта на танините  

и засилващ плодовия и цветист характер на вината. 

• Освен това, манопротеините съставящи OPEN PURE имат положителен ефект върху качеството  

 на мехурчетата при пенливите вина. 

• OPEN PURE е напълно разтворим продукт, което позволява използването му точно преди  

бутилиране. Във всеки случай, е необходимо извеждането на предварителни лабораторни опити 

за определяне на подходящата доза. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

• OPEN PURE се използва за бели, розета и червени вина, а също така и за пенливи вина. 

ДОЗИРАНЕ 

Препоръчителната доза за използване на OPEN PURE е между 0,5 и 5 g/hL. 

НАЧИН НА РАБОТА 

Рехидратирайте продукта в 10 пъти по-голям обем вино и хомогенизирайте сместа.  

Така получената смес добавете във виното за обработка, по време на претакане или  

чрез дозираща помпа, за да осигурите доброто хомогенизиране на виното в резервора. 

Предпазни мерки при употреба : 
Продукт за използване в енологията и само от професионалисти. 

Използвайте в съответствие с действащото законодателство. 

СЪСТАВ 

Манопротеини, произхождащи от дрожди Saccharomyces cerevisae не ГМО. 
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РАЗФАСОВКИ 

Кутия от 250 g 

СЪХРАНЕНИЕ 

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

Отворена опаковка: за бързо използване. 

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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