
SIMILIOAK WHITE 
Уникално съчетание за развиване на обем и свежест в 

ароматите на белите и розе вина
ХАРАКТЕРИСТИКИ
SIMILIOAK WHITE  е специално създаден, за да отговори на очакванията на винарите, които  
се стремят към ранна и бърза корекция в модерните бели и розе вина.  Търсения ефект в 
тези вина е обем, плътност и ароматна свежест. 
Активните съставки на  SIMILIOAK WHITE се усвояват много по- бързо в сравнение с тези 
на прясната дървесина. Най- вече, SIMILIOAK WHITE се използва много лесно и не оставя 
никакви следи при употреба.

ЕНОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА
SIMILOAK WHITE съдържа естествени амино киселини и витамини, които улесняват 
протичането на ферментациите.

Активните съставки на SIMILIOAK WHITE са на разположение веднага, противно на чипса от 
прясна дървесина, който изисква дълго време на контакт Това позволява незабавно 
действие за предпазване на ароматите и нюанса на белите и розе вина.  

Една част от екстрахираните дъбови танини е изпечена, за да увеличи усещането за 
свежест и комплексност във вината.  Все пак тази изпечена фракция е старателно дозирана, 
за да не доведе до тонове на дървесина, но за да запази идеята за употреба на прясна 
дървесина. 
SIMILIOAK WHITE позволява да се добие повече комплексност и свежест в белите и розе 
вина (вижте графиката по- долу).
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ПРИЛОЖЕНИЯ

 SIMILIOAK WHITE се препоръчва за бели и розе вина. 

ДОЗА ЗА УПОТРЕБА
0,05 до 0,2 g/L (= 5 à 20 g/hL) в зависимост от първоначалната структура и от желания краен ефект. 

НАЧИН НА УПОТРЕБА
Разбийте SIMILOAK WHITE 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.

ОПАКОВАНЕ
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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