Erbsloh
Schaum-ex
Silikonowy odpieniacz
zapobiegający
tworzeniu się piany w
gorzelniach
przerabiają- jących
owoce, zboża i
ziemniaki
Opis produktu

Erbsloh Schaum-ex to odpieniacz silikonowy dopasowany do potrzeb gorzelni. Właściwości substancji aktywnych powierzchniowo efektywnie zapobiegają skutecznie tworzeniu się piany
podczas fermentacji i destylacji. Optymalny do stosowania w gorzelniach przetwarzających
owoce, zboże, ziemniaki. Czystość i jakość sprawdzana laboratoryjnie.

Cel stosowania
•
•
•

Zapobieganie tworzeniu się piany w czasie fermentacji i destylacji
Bezproblemowy przebieg procesów produkcyjnych
Lepsze wykorzystanie pojemności fermentorów przez zmniejszenie objętości piany.

Produkt i działanie

Szczególnie w czasie destylacji zaciery tuż poniżej temperatury wrzenia mają skłonność do
silnego pienienia. Erbsloh Schaum-ex powoduje zmniejszenie napięcia powierzchniowego
zacierów, co zapobiega tworzeniu się pęcherzyków piany.
Erbsloh Schaum-ex jest nieszkodliwy dla zdrowia, neutralny smakowo i zapachowo. Dlatego
produkt może zostać w wywarze, który może być bez obawy przeznaczany na paszę, kompost lub
spożytkowany w inny sposób.

Dozowanie

Zaleca się standardowo następujące dawki:
2- 4 ml/hl zacierów owocowych 20-40 ml/tonę ubogiego w
białko zacieru zbożowego 40-80 ml/tonę bogatego w białko
zacieru zbożowego lub ziemniaczanego.
Jeżeli warunki lokalne odbiegają od standardowych stosowana dawka może być mniejsza lub większa.

Sposób użycia
Nierozcieńczony produkt dodaje się bezpośrednio do zacieru. Dobrze wymieszać. Można dodawać
także tuż przed destylacją. W razie potrzeby produkt można stosować jako 10 - 20 % emulsję.

Przechowywanie

Erbsloh Schaum-ex pakowany jest w atmosferze gazu ochronnego. Jeżeli warunki składowania są
optymalne (0-10 °C) preparat zachowuje aktywność przez 36 miesięcy. Wyższe temperatury
składowania skracają trwałość preparatu. Unikać należy temperatur pow. 25 °C. Napoczęte
opakowanie należy szczelnie zamknąć i zużyć w ciągu 2 - 3 dni.

The application recommendations given herein describe the intended use of the product as a processing aid or additive as part of a good manufacturing practice. Only this application can lead to a food safety of the final product.
However, please note: Our technical product leaflets are based on our current knowledge and experience. They have to be seen as general information on our products only. Due to the imponderabilities of treating natural products and
the potential prior treatment we cannot accept any liability. Accordance with all national laws and regulations for use of our products has to be ensured by each user. All data is therefore provided without any warranty. All information is
subject to change without prior notice. Our general terms of business apply, please refer to www.erbsloeh.com.
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