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Informaţii cu titlu informativ şi la etapa actuală de cunoştinţe, fără angajament sau garanţie.

Condiţiile de utilizare ale produsului sunt în respectul legislaţiei şi a normelor în viguare.  
Pentru utilizare oenologică. Conform cu Codex oenologic internaţional, pentru realizarea de produse destinateconsumului uman direct. 

www.lamothe-abiet.com 

FIŞĂ TEHNICĂ:
GreenFine® Intense

COMPOZIŢIE
Amestec de proteine din mazăre, de Polivinilpolipirolidonă (E1202), de cărbune activ şi de bentonită calcică. 

DOMENIU DE APLICARE
Agent de limpezire, de stabilizare şi de ameliorare a proprietăţilor organoleptice ale musturilor albe si roze.  
Permite stabilizarea culorii. Reduce conţinutul de polifenoli oxidaţi şi oxidabili, gusturile nedorite şi amăreala. 
Permite o sedimentare rapidă şi o tasare bună a burbelor/drojdiilor.  
Funcţionează în limpezirea statică şi în flotaţie. 

DOZA ŞI MODUL DE UTILIZARE RECOMANDATE 
Tratament preventiv: 15 - 30 g/hL. 
Tratament curativ: până la 120 g/hL. 
Produs supus reglementării: doza maximală de utilizare (codex oenologic) : 120 g/hL. 
Se diluează în de 10 ori greutatea sa de apă sau must cu 1h înainte de utilizare. 
Conţine 20% cărbune activ. Utilizarea cărbunelui oenologic este supusă reglementărilor specifice 
şi se referă la dispoziţiile în viguare. Tratzamentul cu cărbune oenologic trebuie raportat într-un 
registru de manipulare (RCE 436/2009 art. 41 şi 42).
Regulamentul CE 606/2009 interzice utilizarea pe vinuri finite (roşii sau roze).

SPECIFICAŢII FIZICO-CHIMICE
Aspect Pudră Plumb < 4 mg / kg 
Culoare Gri Mercur < 1 mg / kg 
Conţinut de cărbune 200 g / kg Arsenic < 3 mg / kg 
Umiditate < 12 % Cadmiu < 1 mg / kg 
Fier < 220 mg / kg 

DEPOZITARE
În ambalajul original, ermetic închis, într-un loc aerisit, curat, uscat şi fără mirosuri.
Respectaţi DLUO (data limită de utilizare) înscrisă pe ambalaj. 
Utilizaţi rapid după deschiderea ambalajului.  

AMBALARE
Pungă de 1 kg sau sac de 10 kg. 

in România prin GAMA SERV srl, 0214505280; 0720113311; 0723621099 
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