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FEJLÉC

CRISTALCALCIUM

A borkõsavnak két sója van, amelyek normális 
esetben kiválnak a borból. Az egyik a kálium-
hidrogén-tartarát, a másik a kalcium-tarta-
rát. A növekvõ alkoholtartalom és a csökkenõ 
hõmérséklet hatására oldhatóságuk csökken. 
A borban maradó mennyiség a pH-tól, az al-
koholtartalomtól és a tárolási hõmérséklettõl 
függ.
Magas savtartalmú borok esetén kedvezõ le-
het, de ha a kiválás a palackban történik, az 
már az értékesíthetõséget gátolja.
A kalcium-tartarát estén az okozza a legna-
gyobb problémát, hogy kiválása sokkal las-
sabb és kevésbé érzékeny a hõmérsékletre, így 
elõfordulhat, hogy a palackban csapódik ki, 
zavarosodást okozva.
A túl nagy kalciumtartalom következményei 
az alábbiakban foglalhatók össze:
–  Katalizátorhatás: a magas kalciumtartalom 

katalizálja a fehértörést.
–  Kalcium-tartarátok kristályosodása és 

kiválása.
–  Egyéb kalciumos sók kiválása: kalcium-fosz-

fát, nyálkasavas kalcium, vas-kalcium-foszfát.

A kalcium stabilizáció mellett a CRISTAL-
CALCIUM a kálium-bitartarát (borkõ) meny-
nyiségét is csökkenti, megakadályozva a 
késõbbi kiválásokat.
A PERDOMINI S.p.A. terméke a CRISTAL-
CALCIUM mindezen igényeknek megfelel 
és tökéletes megoldást nyújt a borászatok szá-
mára.

Elõnyök:
– A kalciumtartalom csökkentése.
–  A kalcium és kálium egyidejûleg történõ 

stabilizálása.
–  Törésekkel és oxidációkkal szembeni na-

gyobb védettség. 

Technológiai jellemzõk:

Halmazállapot:
Szín:
Szag:
pH ( 5%-os oldat ):
Savtartalom:

por
fehér
jellemzõ
4,3
3,85 meq/g

Adagolás: 
30–60 g/hl a kezelendõ borok kalci-
umtartalmával arányosan.
Minden esetben végezzünk laborató-
riumi kísérletet és annak megfelelõen 
adagoljuk a kezelõanyagot.

Alkalmazás:
A CRISTALCALCIUM-ot 1:10 
arány ban, borban feloldani és hûtés 
elõtt kell a borhoz keverni. A kalci-
umtartalmat csökkentõ hatást még 
tovább növeli, ha az anyagot né-
hány napon át pincehõmérsékleten 
vagy alacsonyabb hõfokon ismételt 
keverések mellett pihenni hagyjuk. 
Lehûlés után ajánlatos a bort a keze-
lés hõfokán szûrni.

Összetétel: 
Kálium-hidrogén-tartarát, kovaföld. 

Tárolás:
Eredeti csomagolásban, száraz he-
lyen, öt évig megõrzi minõségét.

Kiszerelés:
1 kg-os zacskó.

Megjegyzés: 30 g/hl CRISTALCALCIUM 40 mg/l kalciumot távolít el.
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