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Opis produktu 
Beerzym COMBI jest preparatem złożonym z enzymów, składających się z termicznej i 
termostabilnej  
β-glukanazy i amylazy do degradacji glukanów i skrobi w celu poprawy zdolności filtracji  
i wydajności w browarach. 
Czystośd i jakośd Beerzym COMBI są sprawdzane przez wyspecjalizowane laboratoria. 
Zastosowanie 
Beerzym Combi poprawia zdolnośd filtracji i wydajnośd podczas filtracji napojów, a tym 
samym zwiększa całkowita wydajnośd produkcji. 
Produkt i działanie 
Beerzym COMBI działa na koloidalne substancje rozpuszczone w napoju, zwłaszcza α i ß-
glukany takie jak polifenole i białka, które mogą prowadzid do zmniejszenia przepustowości 
filtra lub do zatykania filtra. 
Dozowanie 
Beerzym COMBI jest idealnie dodawany do napoju np. do zbiornika,  
w stężeniu 100-250 ml / hl. 
Dla browarów piwowarskich zgodnie z prawem czystości - oznacza, że dodanie Beerzym 
Combi do produktu jest niedozwolone.  
Alternatywą jest zastosowanie produktu w trakcie regeneracji filtra: 
Przygotowuje się 0,2-0,5% roztwór Beerzym COMBI i jest pompowany w obiegu przez 
instalację filtracyjną. Bardzo ważne, aby wyregulowad wartośd pH roztworu do pH 4,1-5,0. W 
tym celu można użyd organicznego lub rozcieoczonego kwasu nieorganicznego, 
Odpowiednio NaOH lub KOH. Optymalne działanie roztworu mieści się w zakresie 
temperatur 30-55 ° C. Najlepsze efekty mycia uzyskuje się poprzez: 
 Faza pompowania ok. 15 minut, czas zatrzymania 20-30 minut. 
Całkowity cykl zależy od stopnia zabrudzenia membran lub zespołu filtracyjnego, który może 
byd obserwowany przez spadek różnicy ciśnieo. 
Przechowywanie 
Optymalne przechowywanie w temperaturze 0-10 ° C. Wyższe temperatury przechowywania 
prowadzą do skrócenia okresu przechowywania. Unikaj temperatur powyżej 25 ° C. 
Otwarte opakowanie należy szczelnie zamknąd. 


