
Clarificator fara alergeni.

CARACTERISTICI

APLICAŢIE

BCP XXI contribuie la elaborarea vinurilor mai curate, mărind 
senzaţia de răcoare la acestea. 

La clarificarea vinurilor linistite, este un înlocuitor ideal 
pentru produsele care conţin cazeină. 

BCP XXI este un produs fără alergeni. 

COMPOZIŢIE

Bentonită, PVPP şi celuloza.

ASPECT FIZIC

Pudra fina de culoare alba lăptoasă, se apreciază fibrele. 

PREZENTARE

Ambalaj de 15 Kg.

CALITĂŢI ORGANOLEPTICE

Aplicarea de BCP XXI, îmbunătăţeşte caracteristicile 
cromatice şi profilul aromatic, dând vinurilor cu arome 
primare mai slabe, un carácter fructal mai mare. 

PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE

pH (1%)

Umiditate [%]

Granulometrie (> 75μ) [%]

7.5 - 9.5

< 10

< 15

DOZĂ

Must  20-50 g/hl
Vin 15-40 g/hl

Doză maxima legală: 533 g/hl
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BCP XXI este un clarificator fara cazeină de putere mare 
deproteinizantă la musturi şi vinuri. BCP XXI elimină în mod 
selectiv leucoantocianii şi catechinele, responsabile de 
fenomenele oxidative, şi de asemenea şi polifenoloxidazele 
care catalizează aceste reacţii, prevenind fenomenele de 
paloare la musturi şi vinuri albe şi protejând culoarea în cazul 
vinulor roze şi roşii. 

BCP XXI îmbunăţeşte compactarea legaturilor şi filtrarea 
ulterioara a vinurilor. 

Clarificatori Fişă Tehnică

CONSERVARE

A se pastra in ambalajul original, la rece, fara umezeala si 
mirosuri straine. 

Odata deschis ambalajul se recomanda utilizarea cat mai 
repede posibil.

Consumă de preferinţă înainte de: 3 ani de la data ambalarii. 

BCP XXI

R.G.S.A: 31.00391/CR
Produs conform Codex-ului Oenologic Internaţional şi 
Regulamentului  CE 606/2009.

MOD DE UTILIZARE

1. A se incorpora BCP XXI în de 10 ori greutatea sa în apă,
asigurându-se un preparat omogen.

2. A se lăsa în repaus amestecul două ore.

3. Odata trecut acest timp, a se adăuga mustului/vinului
amestecând. A se omogeniza complet.
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