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BBOOIISSEE  RRAANNGGEE  SSCC118800XXLL  ((SSiinnggllee  CChhaauuff ffee  118800XXLL))  
Dubové chipsy pro plnost a „chlebovinku“ 
 
 
Složení  
Směs dubových chipsů o různých velikostech, 
lehce pálených dle předem definovaného proce-
su, vyrobených z francouzského dubu Quercus. 
 
Enologický efekt BOISE RANGE SC180XL 
(Single Chauffe 180XL) 

• vanilkové tóny 

• intenzivní aroma čerstvého pečiva 

• zvýšení aromatické intenzity 

• sníženi vegetativních tónů 

• zvýšení objemu a struktury v ústech 

• zvýšení sladkosti v ústech  

• prodloužení aromatické plnosti 

 

Granulometrie: 8-20 mm směs. 

 

Produkt je vyroben v souladu se standardy OIV 
technické normy, jak jsou uvedeny v Codex 
Œnologique International. 

Při použití dodržujte platné normy v oboru. 

 

Aplikace 
BOISE RANGE SC180XL (Single Chauffe 
180XL) doporučujeme použít v období fermenta-
ce, JMK a zrání vín. 

 
Návod na použití  
Umístění v ochranném vaku je doporučeno 
v případě, kdy je mícháno s vínem. Kontaktní 
doba 8 týdnů pro plnou extrakci. 

 

Dávkování  
0,5-2 g/l mošty, vína 

Dávkování doporučujeme po provedení labora-
torní zkoušky, aby se vyhodnotil organoleptický 
přínos a potřebný čas pro správnou aplikaci. 

 

 
 
 
 
 

 
Balení  
1 kg sáčky 

10 kg pytle 

 
Skladování  
Produkt je citlivý na skladování. Skladujte na 
chladném, tmavém a suchém místě bez chemi-
kálií a zápachu.  Pro další použití otevřený pro-
dukt důkladně uzavřete.  
 
Chraňte před slunečním zářením. Při dodržení 
skladovacích podmínek je produkt použitelný po 
dobu 36 měsíců. 

 
Právní p ředpisy a kvalita 
Na základě Zákona č. 350/2011 Sb., o chemic-
kých látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon) není tento 
přípravek klasifikován jako nebezpečný.  

Podrobnější informace jsou k dispozici na vyžá-
dání, případně na stránkách www.harapes.cz. 

 

Produkt je v souladu s předpisy a nařízeními: 

Nařízení ES č. 1507/2006 ze dne 10/11/2006. 
Rezoluce č. 03/2005 a č. 430/2010 Nařízení ES 
č. 606/2009 ze dne 7/24/2009. Plná sledovanost 
o původu dřeva. Certifikáty FDS, prohlášení o 
shodě a prohlášení pro kontakt s potravinami na 
požádání. 

 
Ostatní  

Veškeré informace jsou poskytovány v dobré 
víře na základě našich poznatků a tímto neručí-
me za nesprávné použití produktu. 
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