
SIMILIOAK 
Уникално съчетание, което развива усещането за 

сладост и ароматната комплексност в червените вина.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIMILIOAK  е специално направен за модерните червени вина, които имат нужда от ранна и 
бърза промяна, за да се получи желания обем, мазнота и меки танини. Най-вече, 
SIMILIOAK позволява да се придаде свежест на вината.
Активните съставки на SIMILIOAK се усвoяват по-бързо от тези на прясната дървесина. 
SIMILIOAK се използва по-лесно и не оставя никакви следи след употреба.

ЕНОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА
SIMILIOAK  има естествени способности да отстранява токсини от средата, което улеснява 
протичането на ферментацията или премахването на охратоксин А.

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 цвета на червените 
вина. 

SIMILIOAK спомага за също за заобляне на агресивните танини на гроздето и намалява 
усещането за твърдост, сухота и горчивина. 
Със SIMILIOAK, се получава повече комплексност и свежест в червените вина (вижте 
графиката по- долу).
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ПРИЛОЖЕНИЯ

 SIMILIOAK  се препоръчва за червени вина. 

ДОЗА ЗА УПОТРЕБА
0,2 до 0,6 g/l (или от 2 0 до 60 g/hl) в зависимост от първоначалната  структура и 
от желания краен ефект. Максимално допустима доза: 1g/l.

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Разбийте  SIMILIOAK в хладка вода ( 1kg/10l).  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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