
 

 

PREMIUM COLOR SG  
Borászati alkalmazásra készült tannin alapú, gyorsan oldódó granulátum. 

Gyártó: VASON GROUP S.r.l. Localita Nassar, 37 I - 37020 Pedemonte Verona 
Forgalmazó: Cellarius Kereskedőház Kft. Szigetvár H-7900 Dencsházai út 12. 

Összetétel: 
Ellagic tanninok keverékéből nyert granulátum formájú termék (Premium Limousin 
francia kocsányos tölgy), gubacssav (alkohollal kivont gubacs),………….. (premium uva –ból 
nyert /kivont tannin). 

Tulajdonságai: 
A Premium color Sg az Enologica Vason, több éves tanninok alkalmazásával kapcsolatos 
tapasztalataiból született, a fontosabb vörös borok gyártásához.  
Az EASYTAN PLUS SG speciális és jellegzetes szárítási folyamatai, lehetővé teszik a kisebb 
agresszívitással bíró és a fahordóban történő finomítási folyamatokkor kivont teljes 
egészében megegyező organoleptikus jellegű polifenol anyagok igény szerinti 
kinyerését és megtartását. A válogatott alapanyagban a lignin hidrolíziséből eredendő 
anyagok jelenléte, jellemzően vaníliás és könnyű „boisé”jelleget kölcsönöznek. A 
természetesen szabad levegőn történő szárítási folyamatok lehetővé teszik a 
kiinduláskor jelen lévő jellegzetes aromák megtartását és ezek további finomítását. Az 
Easytan Plus SG hosszabb élettartamot és az oxigén által okozott károsodások ellen 
nagyobb ellenállóságot biztosít a terméknek. Az Easytan Plus SG későbbi adagoláskor is 
nagyon könnyű, lágy illetve elegáns. A kezelt borok testesebb, komplexebb, aromásabb 
összetételt mutatnak: jellegzetesen feltűnik a vaníliás jelleg. 
Az Easytan Plus Sg –t egy olyan különleges „azonnali „eljárás alá vetik, mely a terméknek 
azonnali vízben történő feloldást kölcsönöz, mindazonáltal megtartva a különlegesen 
értékes organoleptikus tulajdonságait. 

Alkalmazása: 
Az Easytan Plus Sg mind fehér mind vörös boroknál alkalmazható, valamint ecetek és 
párlatok készítésekor is. Borok esetében lehetséges már az első finomítási fázisokban 
történő alkalmazása, főleg hogyha ez régi fahordókat alkalmazva jön létre; ebben az 
esetben egy a bor jó szín stabilizálódása is megfigyelhető, illetve jellemző. Az Easytan 
Plus Sg –t a fehér illetve vörös borok kezelésekor valamint a kötés utolsó fázisaiban is 
alkalmazhatjuk, ebben az esetben ajánlatos az utolsó csiszoló szűrés előtti fázisban és 
fehérjeileg stabil borokon alkalmazni. Minden esetben ajánlatos a tannin különféle 
adagolásával előzetes teszteket alkalmazni. 
Az Easytan Plus SG használatakor, az anyagra érvényben lévő szabályoknak megfelelően 
járjunk el. 

Használata: 
az EASYTAN SG vízben feloldásra kész formában van, feloldódáskor szemcsés állagot 
mutat. Oldja fel 10 rész vízben a szükséges mennyiségű EASYTAN Plus Sg-t, ne 
használjon fémes tárgyakat, keverőeszközöket és mészben gazdag vizet.  
Használata ajánlatos a következő szűrési eljárás előtt legalább 10 nappal. Mindig 
szükséges az eljárás alkalmazása előtt a bor fehérstabilitásának ellenőrzése, még ha az 
Easytan Plus Sg, meglehetősen kismértékű reakciókészséget mutat is a 
fehérjekeverékek tekintetében. 

Adagolás: 
1-15 g/hL a vörösborok gyártásakor; 1-5 g/hL a fehérborok gyártása során; 
10-40 g / hL ecetekhe.; 5-40 g/hL párlatokhoz. 

 



 

 

Csomagolás:  
0,5 kg Zip rendszerű visszacsukható polilaminált zacskókban.  

Tárolás: 
Száraz, hűvös helyen, napfénytől távol tartandó, a kinyitott csomagot gondosan zárjuk 
vissza. 

Veszélyességi besorolása:  
Gyártó cég (Gruppo Vason) közleménye. Olasz Minisztériumi megállapítás: 28/01/1992 
az összetétel besorolása: „nem veszélyes”. 
 


