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Fructozym  FLOW UF 
 

Specjalny enzym do soków bogatych w koloidy 

 

Opis produktu: 
Fructozym®FLOW UF jest to stężona pektynaza w postaci ciekłej. Poprawia stabilizację soków 
owocowych bogatych w koloidy, zwiększa przepływ i wydajność podczas ultrafiltracji. 
Typowe zastosowania Fructozym® FLOW UF: 

 Kompletna degradacja pektyn w sokach przeznaczonych do klarowania i filtracji.  

 Poprawia stabilność soków owocowych bogatych w koloidy wytrącanych podczas ekstrakcji 
miazgi. 

 Zwiększa przepływ podczas filtracji. Wydłuża czas cyklu filtracji. 

 Zapobiega tworzeniu się piany, ogranicza powstawanie koloidów (koncentrat, sok przeznaczony 
do produkcji Schorlle). 

Dozowanie: 
Odpowiednią dawkę dodać bezpośrednio do surowca zachowując odpowiednia temperaturę i czas reakcji. 
 
 

  Wytyczne w temperaturze 45 - 55 ° C i czasie  reakcji 2-3 godziny: 

Zastosowanie ml/1000l soku 

Sok jabłkowy bogaty w koloidy 35 

Sok po ekstrakcji miazgi 35 - 70 

Sok z owoców kolorowych bogaty w koloidy 35 

 

 

Fructozym® FLOW UF dodaje się w 20-50-krotnym rozcieńczeniu do soku po pasteryzacji. 
 
 
 
 
 

Magazynowanie 

Najlepiej przechowywać w temperaturze 0-10° C. Wyższe temperatury powodują skrócenie okresu 
przydatności. Unikać przechowywania w temperaturze powyżej 25 C. Otwarty pojemnik należy jak 
najszybciej zużyć. 
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