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Bengel este o bentonitã capabilã de a preveni instabilitatea 
cauzatã de proteine ºi evitã ruptura cupricã  În plus, Bengel 
este capabil de a absorbi polifenoloxidaze ºi de a elimina 
fracþiunea coloidalã totalãa materiei colorante în vinurile 
roºii ºi în vinurile de licoare. 

CARACTERISTICI

Bentonitã calcicã praf. 

COMPOZIÞIE

Bengel este un clarificator  de acþiune deproteinizantã 
pentru vinuri albe, roze sau roºii. Se poate folosi de ase-
menea în must.

Este recomandabilã utilizarea lui în clarificãri comune, unde 
se pretinde mãrirea capacitãþii de adsorbtie a proteinelor cu 
agenþi suplimentari, cum ar fi solul de siliciu sau taninul 
oenologic. 

APLICAÞIE

A se pune Bengel în apã rece în proporþie de 1/10, 
agitând energic pentru a asigura  o bunã dispersie.

A se lãsa betonita sã se umfle timp de 6-12 ore. A se 
amesteca din nou.

A se adãuga suspensia vinului ºi a se omogeniza. A se 
pritoci sau a se filtra. 

MOD DE UTILIZARE

DOZÃ

1|1

FIªÃ TEHNICÃ

Praf de culoare crem. 

ASPECT FIZIC

Recipient de 25 Kg. 

PREZENTARE

A se conserva în ambalajul original, la loc uscat ºi rãcoros. 

CONSERVARE

PROPRIETÃÞI FIZICO-CHIMICE

10-13

> 29

< 25

10-11

50-70

15-30

< 1

< 8

< 5

 < 4,5

< 1,5

< 3,5

< 9

Umiditate  [%]

Umflare   [ml/2g]

Granulometrie  >75 ì [%]

pH

SiO  [%]2

Al O  [%]2 3

TiO  [%]2

Fe O  [%]2 3

MgO [%]

CaO [%]

K O [%]2

Na O [%]2

Pierdere prin calcinare [%]

Must/Vin 30 - 60 g/hl

Atenþie: Se recomandã realizarea de teste în laborator 
pentru a determina doza optimã de utilizare, pentru cã 
depinde în mare mãsurã de caracteristicile specifice fiecãrui 

Produs conform Codex-ului Oenologic Internaþional ºi Rgulamentului 
CE 606/2009.
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