
  

Termékismertetőink és az azokban található használati utasítások a legjobb tudásunk szerint készültek. Az adatokat legújabb tapasztalataink alapján 
közöltük.  Mivel a kezelt italokról nem állnak adatok rendelkezésre,- ugyanakkor ezen italok természetes eredetüknél fogva különbözőek,- ezért kezelési 
ajánlásaink nem lehetnek kötelező érvényűek.  Az ismertetések megfelelnek a német bortörvény és az EU előírásainak.  Egyebekben általános eladási 
feltételeink az irányadóak. 2019.04.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NaCalit® PORE-TEC 
 
 

Prémium Na-Ca bentonit 
 
 
 

✓  ✓ 

A termék rövid leírása 
A NaCalit® PORE-TEC az abszolút csúcsminőségű nátrium-kalcium bentonit magas fokú technológiai követelményekre az 
italtechnológiában. Megköti a zavarosodásért felelős fehérjéket és egyéb kolloidokat, fehérje stabilizálva a bort, a 
gyümölcsleveket, és a mustot. Kombinált derítés esetén, kovasavszollal és fehérje tartalmú derítőszerekkel a tisztítóhatás 
fokozható, a pehelyképződésnek köszönhetően. Korlátozottan képes polifenolok és egyéb érzékszervileg nem kívánatos 
vegyületek megkötésére. 
 
A NaCalit® PORE-TEC előnyei: 
 

▪ könnyebben oldható (nedvesíthető) és szuszpendálható, 
▪ intenzívebb és szelektívebb fehérje- és kolloid megkötés, 
▪ erős tisztító hatás, még problémás boroknál is, mint pl. magas pH érték esetén. 

 

Adagolás  
 
A kívánt hatás elérése érdekében a szükséges adagolási mennyiséget derítési próbával kell meghatározni.  Az adagolási 
mennyiség és a derítő hatás függ a kezelendő ital pH-értékétől, hőmérsékletétől és a zavarosságától. 
 
Irányadó adagolási mennyiségek: 
 

Termék Adagolás 
[g/100 l] 

almalé 50 - 150 

színes levek 100 - 250 

gyümölcsbor 50 - 150 

must 50 - 150 

bor 50 - 200 

 
A NaCalit® PORE-TEC-et 3-5 -szörös vízmennyiségbe lassan keverjük el. Legalább 4-8 órán át, de optimális esetben inkább 12 órán 
át hagyjuk duzzadni, majd leülepedni. Ezután öntsük le róla a felesleges vízmennyiséget. Felhasználás előtt ellenőrizzük, hogy a 
szuszpenzió idegen szagtól mentes! Az ily módon nyert NaCalit® PORE-TEC pépet állandó keverés mellett adjuk hozzá a kezelendő 
borhoz, vagy gyümölcsléhez. 
 
Tárolása 
A NaCalit® PORE-TEC nagy hatékonyságú adszorpciós szer, ezért hajlamos illatokat- és vizet megkötni. Idegen szagoktól és 
nedvességtől mentes helyen kell tárolni. A felbontott csomagokat légmentesen zárjuk vissza. Nem megfelelő tárolás és 
felhasználás esetén a felelősség a felhasználót terheli. 


