Техническа информация
B 2.4.8.2. ISc
07/2008

SIHA PROFERM H+2
За сигурна ферментация

SIHA PROFERM H+2 e нов оптимизиран комбиниран препарат от специално
приготвени екстракти от дрождени клетъчни стени и ферментационна сол. Чрез
целенасочена автолиза на определен щам захаромицес церевизиае се произвеждат
множество биоактивни субстанции.
SIHA PROFERM H+2 съдържа висококачествени протеини, минерални
вещества и витамини от групата В. Азотните компоненти са допълнени с
ферментационните соли.
SIHA PROFERM H+2 се препоръчва особено за дозиране в бедни на азот мъсти.
Този продукт е предназначен за предпазване от проблемни ферментации дължащи се на
увредено от плесени грозде, на силно избистрени мъсти, на вещества подтискащи
ферментацията (с произход от препарати за растителна защита).
Специалните предимства на SIHA PROFERM H+2 са:
 Поддържа алкохолната ферментация поради високото съдържание на
аминокиселини, витамини и минерали.
 Подобрена стабилизация на цвета поради наличието на полизахариди
 Бързо размножаване на дрождите
 Ферментация с чист тон в проблемни мъсти
 Висок адсорбционен потенциал срещу компоненти пречещи на ферментацията

Приложение и дозировка
Максимална доза 40 г / хл
SIHA Proferm H+2 се добавя в мъстта непосредствено преди добавянето на
реактивираните сухи ферментационни дрожди. До средата на ферментацията е
целесъобразно още едно добавяне. Активните дрождени клетки метаболизират
компонентите от клетъчните стени на неактивните дрожди.
Дозата е ограничена до посочената по-горе чрез документ VO (EWG) № 822/87
Приложение VІ
Да се следи за равномерното разпределение на препарата във ферментационния обем!

Свойства на продукта
Свойствата на продукта произтичат от неговото предназначение:
 Да подобрява условията на ферментация и да поддържа хода й и да осигури
надежден финал с висока степен на превръщане на захарите.
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Да премахне риска от образуване на странични продукти на ферментацията като
SO2, H2S, Ацеталдехид, Пируват, α-кетоглутарат, летливи киселини, естери.
 Минимизира се риска от образуване на нежелани ферментационни аромати, така
че характера на виното се отличава със сортов букет с чист тон.
 За завършване на спряла ферментация.

Сигурност
При предварително добавени: ферментационна сол и витмин В1 да се спазват разрешените
гранични стойности.
При прилагането по предназначение на продукта не са отбелязани нежелани въздействия
При поискване ще Ви предоставим EG-SDB - документ за сигурност.

Действие на съставкитe
 Биоактивността на витамините от група В стимулира доброто развитие на
дрождените клетки като повлиява положително технят растеж
 Минералните вещества действат на различни стадии на развитие на дрождите като
ко-фактори в ензимните транспортни системи
 Протеините и азотните компоненти поддържат синтезата на аминокиселини както и
есенциалните размножителни реакции на дрождите

Съхранение
Продукта може да се съранява 3 г при ненарушена опаковка и температура 4-10ºС
За кратко време може да се съхранява при 20ºС
Отворените опаковки се използват незабавно

Опаковки
2

SIHA Proferm H+ е с продуктов № 96.061 и се предлага в следните опаковки:
 1 кг в блок-пак от фолирано алуминиево фолио
 25 бр х 1 кг блок-пак в кашон
 10 кг блок-пак фолирано алуминиево фолио в кашон
Митнически тарифен номер 3821 00 00

Проверено качество
Този продект се проверява по време на производствения процесс за постоянно и високо качество
на всички показатели. Тези показатели обхващат техническите функционални критерии, както и
безопасността произтичаща от стандартите заложени в правните документи за продукти от
хранителната промишленост. По-нататък, се упражнява строг контрол преди и при крайната
опаковка на продукта.
Ние ви информираме и съветваме според нашите най-добри знания. Моля имайте предвид че тези
указания не биха могли да бъдат ангажиращи при цялото многообразие от приложения,
производствени условия и начини на работа. Използването на продукта не по предназначение ни
освобождава от всякаква отговорност.
Препечатването също и на части от този проспект става с разрешение на източника на тази
информация. Ние запазваме правото си да подобряваме техническите параметри на продукта.
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