
Softan P: Essai Merlot 2006
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Softan P

Softan P 
Tanin uri naturale asociate cu polizaharide de origine vegetală . Instant  solub il.
Acest preparat destinat maturării vinurilor roşii, este rezultatul cercetărilor 
noastre şi a experienţei noastre. Este un produs realizat printr-un procedeu de 
fabricaţie original şi este 100% vegetal. 

AVANTAJ ENOLOGIC 
> Datorită asocierii judicioase a taninurilor de diferite origini cu polizaharide, Softan P poate fi 
considerat ca fiind un peparat taninic învelit în dulceaţă
> Softan P se aplică tuturor vinurilor care vor fi maturate în baricuri sau in cisternă (cu/fără chips-uri).
El este în mod special recomandat vinurilor care prezintă un exces de astringenţă sau uscăciune. 
Vinurile tratate cu el vor părea mai rotunde, mai structurate şi mai fructate. 
> Softan P protejează împotriva oxidării.
> Softan P contribu ie la echilibrarea structurii taninice fără a aduce astringenţă şi fără a modifica expresia fructată.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR: Softan P a fost subiectul unor numeroase teste în crame.

MODE DE UTILIZARE
Solubil instant, Softan P este gata de utilizare. Softan P se adaugă în timpul maturării vinurilor. Este de 
dorit o adăugare cât mai timpurie. Se incorporeză direct în vin de preferat în timpul unei recirculări 
pentru o mai bună omogenizare.
Doza de lucru: 20-60 g/hL. Determinarea dozei necesare poate fi realizată prin încercări de laborator.  

Influenţa asupra criteriilor de filtrare: Softan P conţine coloizi protectori care au o
influenţă asupra filtrării. Această influenţă scade în timp, devenind neglijabilă după câteva săptămâni.

AMBALARE
Pungă de 1kg sau de 5kg în carton de 10kg 

DEPOZITARE
Păstraţi în ambalajul original, închis, ferit de umiditate .
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