
40

FEJLÉC

E–BENTHON EXTRA

Nagy hatékonyságú por alakú Na-bentonit. 
Használatát mustok és borok derítési és stabi-
lizálási eljárásaihoz javasoljuk. 
Az E-BENTHON EXTRA flokkulálása (pely-
hesítése) rövid idõn belül végbemegy és tömör 
a lerakódó üledék.

Mustok derítése
Az E-BENTHON EXTRA felülete nega-
tív töltésû ez lehetõvé teszi reakcióba lépését 
a mustban lévõ pozitív töltésû anyagokkal, 
fõként a negatív töltésû termolabilis fehérjék-
kel. A flokkulátum képzõdése és az azt követõ 
ülepedés során más kolloid részecskéket is 
magával ragad, pl.: polifenolokat. Tehát az 
E-BENTHON EXTRÁ-val kezelt mustok ilyen 
jellegû zavarosodási okai megszûnnek. A hatá-
sa igen drasztikus a botrityses szõlõben megta-
lálható erõteljes oxidáló enzimekkel szemben 
is. 

Borok tisztítása
Az erjedés befejezõdése után az E–BENTHON 
EXTRÁ-val történõ kezelés lehetõvé teszi 
a vörösborok színezõ anyagainak nagyobb 

stabilitását,  mivel jó hatásfokkal megköti az 
instabil polifenolokat, így csökkenve a borok 
barnatörésre való hajlamát. Mind a vörös, 
mind a fehérborok esetében a fehérje típusú 
anyagok kivonásával, meggátolja a zavaroso-
dást és az opálosodást.

Erjedéskor
Alkoholos erjedés ideje alatt az E-BENTHON 
EXTRA hozzáadásával egy jó erjedést segítõ  
anyagot nyerhetünk, mely megköti az esetle-
ges erjedést gátló anyagokat és szilárd támaszt 
ad az élesztõknek és már a fermentáció so-
rán eltávolítja a késõbbi zavarosodást okozó 
anyagokat.
Az erjedés befejezõdésével a borseprõ ülepe-
dését és tömörülését gyorsabbá teszi.

Technológiai jellemzõk:

Halmazállapot:
Szag:
Szín:
pH (5%):
Nedvességtartalom:
Kalcinálási 
veszteség:
SiO2:
Al2O3:

por
földszagú
homokszürke
8,3– 8,8
5–8%

4,5–5,5%
73%
12.9%

Na2O:
MgO:
Pb:
CaO:
Fe2O3:
Oldott Ca:
Oldott Na:
Oldott Fe:

1,8%
2,5%
<6 ppm max.
1,5%
2%
<0,8%
<1%
<0,1%

Adagolás: 
20–60 g/hl pihentetett boroknál.
50–100 g/hl újboroknál és 
mustoknál.
Mindig végezzük el a próbaderítést 
és ezen eredmény ismeretében dönt-
sünk a szükséges adagról. 

Alkalmazás:
A bentonitot hideg vízben gondosan 
fel kell oldani (arány 1:10), közben 
alaposan keverni.
8–10 órán át duzzadni hagyni, még 
egyszer  megkeverni, és körfor-
gás közben a musthoz, vagy borhoz 
adagolni.

Összetétel:
Aktivált Na-bentonit.

Tárolás:
Száraz helyen minõségét korlátlan 
ideig megõrzi.

Kiszerelés:
25 kg-os zsák.
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