
SIMILIOAK TOASTED 
Уникално съчетание, което развива  препечените 

и подправкови нюанси на вината

ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIMILIOAK TOASTED бе създаден, за да отговори на очакванията на винарите,  които 
желаят да извършат ранни и бързи корекции на модерните бели, червени и розе вина.  
Обемът и сладостта са две търсени характеристики. Активните съставки на SIMILIOAK 
TOASTED позволяват да се постигнат тези цели, внасяйки обем във вкуса и развивайки 
леко препечени нюанси във вината, без усещане за дървесина. Освен това, SIMILIOAK 
TOASTED e лесен за употрба, без да оставя никакви следи, след използване. 

ЕНОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

 SIMILIOAK TOASTED съдържа естествени амино киселини и витамини, което 
улеснява протичането на ферментациите.

 Активните съставки на SIMILIOAK са незабавно на разположение, противно на чипса 
от прясна дървесина, който се нуждае от контакт с виното много дни. Това позволява 
незабавна реакция, предпазвайки по този начин от рано аромата  и предотвратява 
увеличаването на нюанса на белите и розе вина.

 SIMILIOAK TOASTED позволява да се получи повече комплексност и чистота в 
аромата на вината (  вижте графиката по-долу) .  
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ПРИЛОЖЕНИЯ

 Препоръчва се за бели, червени и розе вина. 

ДОЗА ЗА ИЗПОЛВАНЕ

За червено вино: 0,15 до 0,5 g/l (= 15 до 50 g/hl) в зависимост от първоначалната  
структура и от желания краен ефект.
За бяло вино: 0,05 до 0,2 g/l (= 5  до 20 g/hl) в зависимост от първоначалната  структура 
и от желания краен ефект.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Разбийте SIMILOAK TOASTED в хладка вода (1 кг/10 литра). Вложете по време на 
претакане.

Предпазни мерки :
Продуктът е за енологично и напълно професионално използване.
Използвайте съобразно наредбите в сила. 

РАЗФАСОВКИ

500 g и 5 kg 

СЪХРАНЕНИЕ

Цяла, неразпечатана опаковка, на сухо, място без контакт с пряка слънчева светлина и 
странични миризми.  
Отворена  опаковка: за  бърза  употреба. Да се използва преди срока, изписан на опаковката.

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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