Osmoz II
®

Osmoz ® II je vyvinuta na základě
osvědčených postupů, sdružující odborné
znalosti a know-how BOURRASSÉ v
synergické kombinaci s technologiemi SIGMA
a DELTA. OSMOZ®II, plod technologie
uzávěrů šumivých vín, je složena z
mikrogranulátového těla, doplněného
z každé strany dvěma ploškami z
přírodního korku.
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Osmoz II
®

Technická specifikace
Vlhkost		

6 % +/- 2 %

Délka

44 +/- 0,5 mm

Průměr		

23,7 +/- 0,5 mm

Průměrná extrakční síla

(skleněná zkoušecí hrdla 18,5mm)

15 à 35 daN

Nepropustnost kapalin

≥ 2.0 bars

Nabytí původních rozměrů

≥ 90 % po 3 minutách

Rezidua peroxidů

≤ 0,2 mg / zátka

Prach		

≤ 1,0 mg / zátka

Kapilární migrace

žádná

Obsah v 2,4,6 –vysolvovatelné TCA

≤ 1 ng / l *

* Odměřování provedeno mikroextrakcí v pevné stádiu (SPME GC/MS nebo GC/ECD) a plynovou chromatografií
prostřednictvím spektrometru ve výluhu z velkého množství zátek. Přesnost analýzy +/- 0,5 ng/l. *(LQ : limitní množství)

Doporučení

Pro zajištění dostatečného uchování po lahvování tichých vín do lahví s hrdlem CETIE, podléhajícího
běžným podmínkám užívání, skladování (lahve naležato) a přepravě (vyvarovat se kolísání teplot),
doporučujeme našim klientům provést schvalo- vací zkoušky za účelem určení vhodnosti vybrané
zátky pro zamýšlené použití dle jejich vlastních podmínek použití.
Tyto informace jsou poskytnuty v dobré víře a jsou založeny na současném stavu našich znalostí.
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Tento dokument je výhradním vlastnictvím BOURRASSÉ a nesmí být rozmnožován bez našeho písemného souhlasu.

Naše výrobky jsou v souladu s platnými technickými specifikacemi a testováním (NF ISO 16 420)
při „výstupu ze závodu.“
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Exkluzivní proces dezaromatizace
VX® na bázi nízkotlaké páry završuje
ovládnutí aromatického profilu.

