
KTS® FLOT 
Комбинация от специфични бистрители с растителен произход, без 
съдържание на алергени, за оптимизирана флотация на мъст 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

За доброто провеждане на бистрене на мъстта чрез флотация е необходима добавка за 
бистрене, която да позволи бърза флокулация и добро разделяне на фазите, дори в 
присъствие на голямо количество твърда материя. До днес, единствено желатинът, в 
комбинация със силициев гел и/или бентонит, позволяваше това ниво на избистряне. Но 
употребата на продукт, който е алерген и/или е от животински произход, започва да става 
все по-голяма пречка за винарите. 

Ето защо, от много години, MARTIN VIALATTE, пионер в растителните бистрители, посвети 
време за проучвания, за да разработи едно алтернативно решение, KTS® FLOT, с 
растителен произход, без алергени и много ефикасен.

KTS® FLOT се използва еднакво добре за флотация на бяла, розова или червена мъст от 
термофинификация.

ЕНОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

KTS® FLOT   : позволява
• Бързо и силно избистряне : оптимизирано отношение NTU/време
• Уплътняване на шапката от утайки за улеснено отделяне и икономия

на мъст.
KTS® FLOT   : участва в

• Предпазването от окисление: контрол на цвета и намаляване на А420
(жълт нюанс) и А320 (хинони)

• Подобряването на вкуса: мъстта е описана като плодова, свежа и фина.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Необходимо е преди флотация в мъстта да се разградят пектиновите 

вещества. Препоръчаният ензимен препарат за този етап е : 

VIAZYM FLOT  в доза  2 - 4 mL/hL

Препоръчва се да приложи тест за наличие на пектини, преди да се пристъпи към 
флотация на даден съд, за да се провери успешното разграждане на пектиновите 
вещества в мъстта. 
KTS® FLOT  e течен продукт, който може да се използва като директна добавка в мъстта за 
флотация. 
ДОЗИРАНЕ

Препоръчителна до :
От  5 до 15 cl/hL според качеството на мъстта.
Максимално разрешена доза, според европейските наредби в сила: 60 cL/hL
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ПРОЦЕСЪТ НА ФЛОТАЦИЯ



НАЧИН НА ВЛАГАНЕ

Разклатете тубата KTS® FLOT, преди употреба. Разбъркайте за отлично хомогенизиране на 
мъстта, преди да преминете на етапа „флотация“.

Предпазни мерки : Продукт за енологична употреба и само от професионалисти. Да се 
използва, съгласно наредбите в сила.

РАЗФАСОВКИ

20L

СЪХРАНЕНИЕ

Пълна, неразпечатана опаковка, в отсъствие на светлина, на сухо проветриво място, без 
странични миризми. 
Отворена опаковка: за бързо използване. 

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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