


ОКСИФЕН ХИДРО1 Почистващ дезинфектиращ препарат. 

Премахва обгара, котлен камък, леко кисел.

ОКСИФЕН 2 Дезинфектиращ почистващ препарат. 

Премахва котлен камък, накип, обгар.

ФУНГИМИЕЛ3
Фунгистатичен препарат против дрожди за 

избягване на ферментация при сладки вина, на 

базата на глицеринов естер на сорбинова киселина.

АНТОКСИНА4
Антиоксидант за вина, на базата на 

глицеринов естер на сорбинова киселина.

МИЛКЛАР П5 Избистрител на червени вина, не алергичен.

МИЛКЛАР
Антипротеина

6
Избистрящ протеинов стабилизатор, 

не алергичен, за бяло вино и розе.

МИЛКЛАР П Редокс7
Добавка, абсорбираща 

меркаптан и сероводород.

ФЕРМЕНТАИСА8
Активирани дрожди в хидратирана 

форма за стартиране на ферментацията.

ЛЕВИБАКТЕР9
Консервант на вина за предотвратяване на 

стипчивостта на виното и повторна 

ферментация от профилактичен характер.

СЪДЪРЖАНИЕ



ОКСИФЕН ХИДРО

1

1
Почистващ дезинфектиращ препарат,

премахва обгара, котлен камък, 

леко кисел.

Разфасовки: 0.2 л., 1 л., 5 л. 20 л. 1000 л.

Амониев поликсулфат 20%

Железен сулфат хептахидрат 0,01% 

Ексцепиент (Помощно вещество) QS 100
Kомпанията декларира, че нито една от суровините използвани в производството на този   продукт не идва от ГМО.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДОЗИ И НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Високата ефективност на този препарат се дължи на реакцията на Фентън, чрез която се генерират свободни 

радикали HO* - силно оксидиращи. Освобождават се кислород и озон и генерират висок редокс потенциал, 

допълвайки оксидативната сила, давайки бърз, ефикасен резултат и пълно окисление на органичната 

материя. Ефективността на почистването и възстановяването се наблюдава в рамките на няколко часово 

третиране. Третираната повърхност не се нуждае от допълнително третиране с други продукти, оставайки 

чиста от дрожди, гъбички и бактерии, които биха могли да променят органолептичните качества на храната. 

За ефективно почистване и дезинфекция на контейнери, резервоари се използва разтвор в количество 0.3% от  

общия обем на контейнера или резервоар, което представлява 30л. разтвор на 10000л. капацитет. Разтворът се 

приготвя чрез разтваряне във вода на Охсифен Хидро 10% (V/V) в случай на устойчиви или много обемисти 

отпадъци и 5% когато остатъците са леки или малко обемисти. Разтворът трябва да циркулира, обливайки  

цялата повърхност на резервоара за около 2 часа или повече. Препоръчително е да бъде третирано под 

налягане за да постигнем разделяне на инкрустациите. След третирането съдът се изпразва и ако не са 

останали твърди отпадъци по дъното на резервоара илистените му, няма нужда да се изплаква с вода, тъй като 

препаратът съдържа кислород, озон и антисептичен вид сяра.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПРЕПОРЪКИ, НЕСЪВМЕСТИМОСТ

Компанията гарантира съдържанието и спецификациите отбелязани на етикета, но потребителя носи 

отговорност за вреди, причинени от използването на продукта за  други цели, различни от тези, които са 

предписани на етикета, както и за използване в ситуации или дози различни от посочените, както и когато се 

използва извън препоръките на специалист, включително и смесването му с други несъвместими продукти. 

НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Потърсете място за съхранение с температура между 25 °C, за да се запази целостта на продукта. 

Препоръчваме да се използва преди 2 години от датата на партидата.

Риск, безопасност и пиктограми: 

 S2: Да се съхранява на място, недостъпно за деца 

 S13: Пазете далеч от храни,напитки и фуражи.  

S45: В случай на злополука или заболяване да се потърси 

незабавно медицинска помощ (ако е възможно да се покаже етикета).

4 °C и 

Медицинска/Здравна регистрация 

RS CA-272/2010- RGSEAA 31.02796/V

Химичен и микробиологичен обеззаразител. Препарат за почистване за хранително-вкусовата  

промишленост.  

Водоразтворим, базиращ се на различни видове окислена сяра, без съдържание на  хлор.

Неговото приложение е проектирано да премахва излишния калиев битартрат от виното, лющене, 

обеззаразяване (химично и микробиологично) на всички повърхности, замърсени с органични остатъци, 

характерни за хранително-вкусовата промишленост и агробизнеса като: винарни, мелници, производители 

на сокове и напитки, месна промишленост, сладкарски цехове, фабрики за сосове и пакетирани храни. 

Лющенето и обеззаразяването се извършва само с едно третиране.

Продуктът може да се използва за възстановяване на филтрови касети.



Химичен и микробиологичен обеззаразител. 

Препарат за почистване за хранително-вкусовата промишленост, под формата на кристален прах, 

базиращ се на различни видове окислена сяра, без съдържание на хлор. 

Калиев сулфат 20% (Polioxol) 

Калиев карбонат и ексципиент CSP 100
Компанията декларира, че нито една от суровините, използвани в производството на този продукт не идва от ГМО.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Създаден за много силно почистване в дълбочина, отстраняване на обгара, възстановяване и обеззаразяване 

(химично и микробиологично) за всички видове повърхности, с изобилие от органични отпадъци, типични 

за хранително-вкусовата промишленост, като винарни, мелници, производители на сокове и напитки, 

местна промишленост, сладкарски цехове, цехове за сосове и пакетирани храни. Отстраняването на обгара 

и обеззаразяването се извършва само с едно третиране, без употребата на хлор.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОКСИФЕН

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДОЗИ И НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Високата ефективност на този почистващ препарат се дължи на реакцията на Фентън, чрез която се генерират 

свободни радикали HO* - силно оксидиращи. Освобождават се кислород и озон и генерират висок редокс 

потенциален, допълвайки оксидативната сила, давайки бърз ефикасен резултат наблюдаван от пълното 

окисление на органичната материя. Премахването на обгара и възстановяването се наблюдава в рамките на 

няколко часа третиране. Почистената повърхност не се нуждае от допълнително третиране с други продукти, 

оставайки чиста от дрожди, гъбички и бактерии, които биха могли да променят органолептичните качества на 

храната. За постигане на бързо, силно, ефективно почистване и дезинфекция в дълбочина на опаковки и 

големи резервоари се работен разтвор 1-3% от общия обем на контейнера или резервоара, които 

представляват 10-30 литра разтвор на 1000 литра капацитет. Разтворът се приготвя чрез разтваряне във вода на  

Оксифен 5% , тоест 5кг. в 100 литра вода. В случай на много дебели слоеве на отпадъците и с високо микробно 

замърсяване. Разтворът трябва да циркулира, оказвайки влияние върху цялата замърсена повърхност за 

около 2 часа или повече. За предпочитане е да бъде третирано под налягане за да се постигне пълен ефект. 

След третирането резервоарите се изпразват от разтвора и ако не са останали твърди отпадъци по дъното на 

резервоара или по стените му, няма нужда да се изплаква с вода, тъй като препарата съдържа само кислород , 

озон и антисептичен вид сяра.

Един и същи разтвор се използва за няколко резервоара. След всяко почистване се измерва pH на 

почистващия разтвор. Той е ефикасен докато pH е под 6.5 -7.

При почистване на дървени бъчви се използва разтвор с концентрация 1-5%. Съдът се кисне в продължение на 

24 до 48 часа. Дозата и продължителността на почистване зависят от замърсеността на бъчвата.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПРЕПОРЪКИ, НЕСЪВМЕСТИМОСТ

Компанията гарантира съдържанието и спецификациите, обозначени на етикета, но потребителят носи 

отговорност за вреди причинени от използването на продукта за други цели, различни от тези, предвидени в 

етикета, както и за използване в ситуации или дози, различни от посочените и когато се използва без 

препоръки предписани от специалист. Не трябва да се смесва с други продукти с изключение на вода.

НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на място с температура между  за 

да се запази същността на продукта. Препоръчително 

използване в рамките на 2 години от датата на партидата.

4 °C и 35 °C,
Медицинска/Здравна регистрация 

RS CA-272/2010-RGSEAA 31.02796/V

2

2
Дезинфектиращ почистващ препарат. 

Премахва котлен камък, накип, обгар.

Разфасовки: 1 кг., 5 кг, 10 кг., 500 кг. голяма чанта, 500 кг. в кубове по 10 кг.



Сорбинова киселина 20%

Калиев дисулфат 0,2%

Ексцепиент CSP 100

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФУНГИМИЕЛ

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДОЗИ И НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Дейността анти дрожди на сорбиновата киселина се засилва значително, когато тази киселина е в естерна 

форма. Това е преобладаващия вид който съдържа Фунгимиел, за да осигури ефективно, естествено и не 

променливо органолептично лечение, антиферментационно. За да се постигне концентрацията от 200 части 

на милион сорбинова киселина - добавете директно в масата за лечение, доза за 1 литър от Фунгимиел на всеки  

1000 литра  от продукта за третиране.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПРЕПОРЪКИ, НЕСЪВМЕСТИМОСТ

Компанията гарантира съдържанието и спецификациите отбелязани на етикета, но потребителя носи 

отговорност за вреди, причинени от използването на продукта за  други цели, различни от тези, които са 

предписани на етикета, както и за използване в ситуации или дози, различни от посочените, както и когато се 

използва извън препоръките на специалист, включително и смесването му с други несъвместими продукти. 

Прилагането на този продукт следва след технически консултации. Използвайте само в случаи на ясна 

необходимост, без да се превишават препоръчителните дози.

НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Потърсете място за съхранение с температура между , за да се запази целостта на продукта. 

Препоръчваме да се използва преди 2 години от датата на партидата.

Риск, безопасност и пиктограми: 

 S2: Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 

 S13: Пазете далеч от храни,напитки и фуражи.  

S45: В случай на злополука или заболяване - да се потърси незабавно медицинска помощ (ако е възможно да се 

покаже етикета).

4 °C и 25 °C

Медицинска/Здравна регистрация 

RGSEAA 31.02796/V

3

3
Фунгистатичен препарат против 

дрожди, за избягване на ферментация 

при сладки вина, на базата на глицеринов 

естер на сорбинова киселина.

Разфасовки: 50 гр., 200 гр, 2 кг.

Фунгистатичен препарат анти дрожди, за предотвратяване на повторна ферментация на сладки вина, базиран 

на глицеринов естер на сорбинова киселина.

Неговото приложение е предназначено да предотврати реферментацията (повторната ферментация) или 

алкохолните ферментации, провокирани от остатъци на редуциращи захари, при полусухи, полусладки, 

сладки вина и при гроздовата мъст. Третирането може да бъде извършвано след избистряне и филтриране, 

преди бутилиране  или  да  се добави в резервоара.

Препоръчително е да се поддържа концентрацията на свободния серен диоксид около 20 и 30 ppm, за да се 

избегне бактериалното разграждане.



Аскорбинова киселина 3%

Ексципиент SCP (помощно вещество) до 100%.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АНТОКСИНА

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДОЗИ И НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Антиоксидантното действие на аскорбиновата киселина е много по-високо, когато тя е под формата на естер. 

Това е преобладаващия вид, който съдържа АНТОКСИНА, за да се осигури ефективно антиоксидантно 

действие.

За да се постигне концентрация от 100 ppm аскорбинова киселина се добавя директно доза от 3мл. от 

АНТОКСИНА на всеки литър от продукта (0,3л./хл.). Това предотвратява покафеняването при вино розе и 

белите вина. Използва се за предотвратяване окисляването на гроздовата мъст и концентрати. 

Добавя се директно в събирателния резервоар.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПРЕПОРЪКИ, НЕСЪВМЕСТИМОСТ

Компанията гарантира съдържанието и спецификациите отбелязани на етикета, но потребителя носи 

отговорност за вреди, причинени от използването на продукта за  други цели, различни от тези, които са 

предписани на етикета, както и за използване в ситуации или дози различни от посочените, както и когато се 

използва извън препоръките на специалист, включително и смесването му с други несъвместими продукти. 

Препоръчва се преди употребата да се консултирате с технолог по винопроизводството. Използвайте само в 

случаи на необходимост, без да се превишават препоръчителните дози.

НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Потърсете място за съхранение с температура между , за да се запази целостта на продукта. 

Препоръчваме да се използва преди 2 години от датата на партидата.

Риск, безопасност и пиктограми: 

 S2: Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 

 S13: Пазете далеч от храни,напитки и фуражи.  

S45: В случай на злополука или заболяване - да се потърси незабавно медицинска помощ (ако е възможно да се 

покаже етикета).

4 °C и 25 °C

Медицинска/Здравна регистрация 

RGSEAA 31.02796/V

4

4
Антиоксидант за вина, на базата на 

глицеринов естер на сорбинова киселина.

Разфасовки: 50 гр., 200 гр, 2 кг.

Антиоксидант за вина, на основата на глицеринов естер на аскорбинова киселина.

Прилагането му е предназначено за предотвратяване на окисляването, което причинява покафеняване и 

потъмняване на храни и напитки.



Рибен клей 10%

Силикагел (силициев гел) 17%

Ексципиент (помощно вещество) 100 CSP
Koмпанията декларира, че нито една от суровините използвани в производството на този продукт не идва от ГМО.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МИЛКЛАР П

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДОЗИ И НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Действието на избистрянето на виното от растителен протеин чрез електростатично взаимодействие и 

гравитация са значително обогатени. Протеинът от рибата оформя съединение с хранителни полизахариди, 

които увеличават контактната повърхност между колоиди и избистрители. Постига се бързо и интензивно 

избистряне, запазвайки полифенолната структурна фаза на виолетовите тонове. Директно се добавя върху 

масата на виното да се третира след хомогенизация и декантиране през 24-48 часа с последващо филтриране.

Дозиране:

10-100гр/хл.

Оптимално червено               Оптимално розе

            50гр/хл.                                  30гр/хл. 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПРЕПОРЪКИ, НЕСЪВМЕСТИМОСТ

Компанията гарантира съдържанието и спецификациите отбелязани на етикета, но потребителя носи 

отговорност за вреди, причинени от използването на продукта за  други цели, различни от тези, които са 

предписани на етикета, както и за използване в ситуации или дози различни от посочените, както и когато се 

използва извън препоръките на специалист, включително и смесването му с други несъвместими продукти. 

Не трябва да се смесва с други продукти, с изключение на вода.

5

5
Избистрител на червени вина, 

алергогенен.

Разфасовки: 50 гр., 200 гр, 2 кг.

Водна дисперсия от рибен протеин, в колоидно състояние.

Неговото приложение е за избистряне на червените вина. По-специално се използва за избистряне на розови, 

млади червени вина и на отлежали червени вина (за последния вид червени вина, трябва да са престояли 

минимум 1 година в бъчва от дъб или 2 години в бутилки). Прилага се преди бутилиране, с цел премахването 

на стипчивия вкус и поддържане полифенолната концентрация на червено-виолетово вино. Едновременно се 

отстраняват колоиди в суспензия водещи до помътняване на виното. В комбинация с Милкрал П Редокс, 

позволява отстраняването на миризми, причинени от сяра, водороден сулфат, алкил меркаптани, алкил 

сулфато и диалкил дисулфат.

НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Потърсете място за съхранение с температура между , за да се запази целостта на продукта. 

Препоръчваме да се използва преди 2 години от датата на партидата.

Риск, безопасност и пиктограми: 

 S2: Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 

 S13: Пазете далеч от храни,напитки и фуражи.  

S45: В случай на злополука или заболяване  - да се потърси незабавно медицинска помощ (ако е възможно да се 

покаже етикета).

4 °C и 25 °C

Медицинска/Здравна регистрация 

RS CA-272/2010- RGSEAA 31.02796/V



Силикагел (силициев аморфен гел) 15%

Бентонит 5%

Ексципиент 100 CSP
Koмпанията декларира, че нито една от суровините използвани в производството на този продукт не идва от ГМО.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МИЛКЛАР 
АНТИПРОТЕИНА

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДОЗИ И НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Избистрянето и стабилизирането се дължи на протеини с високо молекулно тегло, които произвеждат 

електростатични взаимодействия и създават коагулационни протеини. Абсорбцията причинява ясен спад в 

помътняването на белите вина.

Доза за постигане на протеинова стабилизация и отстраняване на помътняването -  50гр/хл.

Продуктът е готов да се добави в резервоара и се разбърква. 

В рамките на 48 часа може да се филтрира и бутилира.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПРЕПОРЪКИ, НЕСЪВМЕСТИМОСТ

При високи дози може да въведе вкус на карамел, който се интегрира с виното и изчезва в кратък период от 

време.

Компанията гарантира съдържанието и спецификациите отбелязани на етикета, но потребителя носи 

отговорност за вреди, причинени от използването на продукта за други цели, различни от тези, които са 

предписани на етикета, както и за използване в ситуации или дози различни от посочените, както и когато се 

използва извън препоръките на специалист, включително и смесването му с други несъвместими продукти. 

Не трябва да се смесва с други продукти, с изключение на вода.
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Избистрящ протеинов стабилизатор, 

алергогенен, за бяло вино и розе.

Разфасовки: Пликове, съдържащи алуминий - 50 гр., 200 гр, 2 кг.

Водна дисперсия на аморфен силициев двуокис и алуминиев Бентонит.

Неговото приложение е проектирано за протеинова стабилизация на белите вина. По-конкретно неговото 

използване е посочено в класификации на бели вина с цел да:

     - Предотвратяване на порозовяването;

     - Протеинова стабилизация.

НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Потърсете място за съхранение с температура между , за да се запази целостта на продукта. 

Препоръчваме да се използва преди 2 години от датата на партидата.

Риск, безопасност и пиктограми: 

 S2: Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 

 S13: Пазете далеч от храни,напитки и фуражи.  

S45: В случай на злополука или заболяване - да се потърси незабавно медицинска помощ (ако е възможно да се 

покаже етикета).

4 °C и 25 °C

Медицинска/Здравна регистрация 

RS CA-272/2010- RGSEAA 31.02796/V



Протеин от рибни кости

Меден сулфат пентахидрат,по малко от 1%

Ексцепиент CSP 100%
Koмпанията декларира, че нито една от суровините използвани в производството на този продукт не идва от ГМО.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МИЛКЛАР П 
РЕДОКС

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДОЗИ И НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

За предотвратяване появата на неприятна миризма при ферментация се внася в началото на ферментацията 

5мл/hl Милклар П Редокс.

По време на избистрянето на вината, за премахване на неприятна миризма, се добавя направо върху масата на 

виното, което се третира в доза 20мл/hl Милклар П Редокс, следван от хомогенизиране и аерация плюс 

почивка от 30 минути, с последващо допълване от 200гр/hl от Милклар П и декантиране през 24-48 часа 

последвано от филтриране.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПРЕПОРЪКИ, НЕСЪВМЕСТИМОСТ

При високи дози може да въведе вкус на карамел, който се интегрира с виното и изчезва в кратък период от 

време.

Компанията гарантира съдържанието и спецификациите отбелязани на етикета, но потребителя носи 

отговорност за вреди, причинени от използването на продукта за  други цели, различни от тези, които са 

предписани на етикета, както и за използване в ситуации или дози различни от посочените, както и когато се 

използва извън препоръките на специалист, включително и смесването му с други несъвместими продукти. 

Не трябва да се смесва с други продукти, с изключение на вода.
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Добавка абсорбираща 

меркаптан и сероводород.

Молекулен комплекс  Cu - протеин под формата на водна дисперсия от рибен протеин.

За избистряне на червените вина и премахване на слаба миризма на развалени яйца. Двойното му действие 

позволява да премахнем сулфхидрилни миризми, като същевременно насърчава колоидно електростатично 

взаимодействие за постигане на ефективно избистряне. Може да се използва като се добави в началото на 

ферментацията, за да се избегне появата на слабата миризма. В комбинация Милклар П може да се използва 

едновременно за премахване на миризми причинени от сяра, сероводород, алкил меркаптани, алкил  сулфат. 

В същото време позволява да получим ефективно избистряне при качествените вина, премахвайки 

стипчивостта и поддържайки полифенолната структура на виолетовите тонове.

НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Потърсете място за съхранение с температура между , за да се запази целостта на продукта. 

Препоръчваме да се използва преди 2 години от датата на партидата.

Риск, безопасност и пиктограми: 

R22:Вреден при поглъщане 

S2: Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 

 S13: Пазете далеч от храни,напитки и фуражи.  

S45: В случай на злополука или заболяване - да се потърси незабавно медицинска помощ (ако е възможно да се 

покаже етикета).

4 °C и 35 °C

Медицинска/Здравна регистрация 

RS CA-272/2010- RGSEAA 31.02796/V

Разфасовки: 50 гр., 200 гр, 2 кг.



Дрожди Saccharomyces cerevisiae

Пектиназа

Ексципиент 100 CSP
Koмпанията декларира, че нито една от суровините използвани в производството на този продукт не идва от ГМО.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФЕРМЕНТАИСА

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДОЗИ И НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

 - Ранг на температурата на ферментацията :12-32 º С;

 - Преобразуване на захар в алкохол до 1% (V / V): 16,8 гр /л.;

 - Максимална алкохолна устойчивост:15%  (V / V);

 - Минимално производство на глицерин 6г/л.;

 - Много ниска продукция на летливи киселини;

 - Не произвежда аромати, SO2, нито H2S.

Развива се добре при ниски температури около 12-15ºC, не произвежда H2S, освен в крайните случай на 

недостиг на усвоим азот. Добавят се директно в резервоара за ферментация, следвано от аерация за да се 

ускори умножението на клетките. Облагодетелства утаяването и изясняването чрез допълнителна 

протеолитична активност.

Препоръчителни дози: Като цяло за бяло и розе 20-25г h/l . При червените15-20г/hL                      

Вина с изключителен хранителен дефицит 25г/hL+ 50г/hL АCTIVAISA за активиране 

Може да се добави директно в ферментационния резервоара, като  в последствие се разбърква за аерация 10-

15мин. Ако се изисква бърз ферментиращ старт, трябва върху дрожда да добавим сок от грозде в количество 10 

пъти от масата на дрождите. Разбърква се на 10-15мин, след което се добавя в резервоара и се разбърква с 

аерация 10-15мин. 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПРЕПОРЪКИ, НЕСЪВМЕСТИМОСТ

Компанията гарантира съдържанието и спецификациите отбелязани на етикета, но потребителя носи 

отговорност за вреди, причинени от използването на продукта за  други цели, различни от тези, които са 

предписани на етикета, както и за използване в ситуации или дози различни от посочените, както и когато се 

използва извън препоръките на специалист, включително и смесването му с други несъвместими продукти. 

Не трябва да се смесва с други продукти, с изключение на вода или сок от грозде.
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Активирани дрожди в хидратирана 

форма за стартиране на ферментацията.

Подбрани дрожди за енологична употреба, микрокапсулирани в ректифициран, концентриран сок от грозде, 

хидратирани и готова за употреба.

Неговото приложение е проектирано за бързо стартиране на ферментацията базирана на дрожди 

(Saccharomices cerevisiae), в спиране на микрокапсулирането при ректифицирания концентриран сок от 

грозде, комбинирайки активността на ферментацията с протеолитичната активност, за да предизвика бързо 

утаяване след алкохолната ферментация.

НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Потърсете място за съхранение с температура между , за да се запази целостта на продукта. 

Препоръчваме да се използва преди 6 месеца от датата на партидата.

4 °C и 25 °C

Медицинска/Здравна регистрация 

RS CA-272/2010- RGSEAA 31.02796/V

Разфасовки: 50 гр., 200 гр, 2 кг., 1000 кг.



Лимонена киселина 10%

Калиев бисулфит 8%

Калиев карбонат 5 % 

Ексцепиент 100 CSP

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛЕВИБАКТЕР

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДОЗИ И НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Високата ефективност на този консервант се дължи на наличието на метастабилни съединения които се 

формират на алкохолна база.

   - добавя се директно към масата на виното в доза между 5 и 20 мл. на хектолитър.  

   - да не се надвишава дозата от 20 мл. на хектолитър!

   - При полусухи, полусладки и сладки вина: 10мл./хл.

   - При вина съхранявани без достъп на въздух: 5мл./хл.

  - При вина съхранявани в непълни резервоари доза от 20мл./хл. Може да се използва няколкократно всеки 

месец. Добавянето да не надвишава 5 поредни дози по  20 мл./хл., за да се избегне увеличение на серен диоксид.

   - При вина с риск от алкохолна ферментация се препоръчва заедно с Фунгимиел.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПРЕПОРЪКИ, НЕСЪВМЕСТИМОСТ

Компанията гарантира съдържанието отбелязано върху етикета, но потребителят е отговорен за щети, 

причинени от използването на продукта за цели, различни от тези, посочени на етикета, както и неправилни 

смеси с други продукти, които биха били несъвместими с продукта. Препоръчва се преди употребата да се 

консултирате с технолог по винопроизводството. 

Използвайте само в случаи на необходимост, без да се превишават препоръчителните дози.
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Консервант на вина за предотвратяване 

на стипчивостта на виното и повторна 

ферментация от профилактичен характер.

Консервант на вина.

За избягване на реферментацията и нестабилността (променливостта) на вината.

С профилактичен характер.

Неговото приложение е проектирано за консервация на виното. И най-вече за запазване на нивото на 

киселинността. Също така спомага за предотвратяването на повторна ферментация на вина, които са леко 

сладки. Може да се използва като помощник на Фунгимиел за предотвратяване на повторна ферментация на 

полусухи, полусладки и сладки вина.

Медицинска/Здравна регистрация 

RGSEAA 31.02796/V

Разфасовки: 20 мл., 1 л., 5 л., 20 л.

НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Потърсете място за съхранение с температура между , за да се запази целостта на продукта. 

Препоръчваме да се използва преди 2 години от датата на партидата.

Риск, безопасност и пиктограми:  

S2: Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 

 S13: Пазете далеч от храни,напитки и фуражи.  

S45: В случай на злополука или заболяване - да се потърси незабавно медицинска помощ (ако е възможно да се 

покаже етикета).

4 °C и 25 °C
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