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PENNY TABLETTÁK

Megfelel a Nemzetközi Borászati Kódex-nek. Nem genetikailag 
módosított szervezetekből származik. 

A BORVIRÁGOSODÁS MEGAKADÁLYOZÁSA A TÁROLÁS 
SORÁN
Tiszta paraffinalapú, allil-izotiocianáttal (mustár esszencia) áti-
tatott úszó tabletták.
A borok számára a hosszas kádakban vagy hordókban tör-
ténő tárolási időszak mindig kockázatos, hiszen oxidációs 
folyamatok léphetnek fel, amelyek nagyban károsíthatják a 
bort. Sok esetben a bor felszíne és a tartály között levegő 
van, ez a körülmény hozzájárulhat a borvirágosodás kiala-
kulásához, melyben főleg a Candida, Pichia, Hanseniaspora 
nemzetségek játszanak szerepet, káros módon befolyásol-
va a bor minőségét, mely extrém esetekben megsavanyod-
hat, megecetesedhet. 
Köztudott, hogy az allil-izotiocianát remekül gátolja az oxi-
dálásra hajlamos vadélesztők elszaporodását. 

A mustár-esszenciával bevont PENNY úszó-tabletták hasz-
nálata fokozatosan fejtik ki hatásukat úgy, hogy az allilizo-
tiocianát diffundál a levegőbe, mely szaturálódik. Így jön 
létre az esetleg jelenlévő oxidatív populáció gyors és hosz-
szantartó inhibiciója.

HÁROM KÜLÖNBÖZŐ FORMÁTUM, MINDEN TÍPUSÚ 
TÁROLÓHOZ
A Penny gyártásához használt alapanyagok nagy minősége 
garanciát jelent a negatív leadási jelenségek előfordulása 
ellen.

A lehető legszélesebb felhasználási terület kedvéért a gyár-
tó három különböző típusban ajánlja a terméket: 
PENNY DAMIGIANE: kis méretű, de minimum 20 literes űr-
tartalmú demizsonokhoz
PENNY FUSTI: közepes méretű tárolókhoz 
PENNY VASCHE: nagy méretű tartályokhoz 

BORVIR ÁGOSODÁ ST GÁTLÓ ÚSZÓ TABLET TÁK

ÖSSZETÉTEL Penny Damigiane: szilárd, 5%-ban allilizotiocianáttal kezelt paraffin (kb. 1 g)
Penny Fusti: szilárd, 17%-ban allilizotiocianáttal kezelt paraffin (kb. 7 g).
Penny Vasche: szilárd, 20%-ban allil-izotiocianáttal kezelt paraffin (kb. 20 g).

TULAJDONSÁGOK Megjelenés: tabletták
Szín: fehér

DÓZISOK Penny Damigiane: 1 tabletta, 2–3 hetente kicserélni egy újra.
Penny Fusti: 1–2 tabletta, 15–20 naponként kicserélni egy újra. 
Penny Vasche: 1–2 tabletta, 15–20 naponként kicserélni egy újra.

ALKALMAZÁS Helyezzük a tablettát a bor felszínére, majd zárjuk le a tartályt.

TÁROLÁS Hűvös és száraz helyen tárolandó. 
Felbontás után, a csomagolást gondosan vissza kell zárni, hűvös és száraz helyen kell tárolni.

KISZERELÉS 118810-es kód – Penny Damigiane: 480 tablettás egységek, 6 db-os dobozokban.
119010-es kód – Penny Fusti: 120 tablettás egységek, 6 db-os dobozokban.
119210-es kód – Penny Vasche: 50 tablettás egységek, 6 db-os dobozokban.

EGYÉB TERMÉKEK


