
Naše návody k použití výrobků a doporučení k ošetření jsou založeny na nynějším stavu našich zkušeností. Protože nám ve většině případů není znám předchozí způsob ošetření a 

protože by mohlo dojít k nesprávné aplikaci při zpracování (nebo ošetřování) přírodních produktů, jsou tato doporučení jen všeobecné povahy a slouží jako rada uživateli. Bez 

zvláštního písemného prohlášení z naší strany, které by se týkalo konkrétního problému, nemají tyto všeobecné pokyny žádnou právní závaznost ani záruku. Veškeré informace 

odpovídají nynějším právním předpisům EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPIS VÝROBKU 
Trub-ex Neu je celulózový produkt. Který se může využít jako pomoc při 
lisování u slabě strukturovaných rmutů, nebo při zpracování kalů (obzvláště 
pro malá množství). Trub-ex Neu je dále rozvinutý, po desetiletí osvědčený 
přípravek Trub-ex. Díky vylepšené technice mletí je zdařile změněna speciální 
struktura i vlastnosti, výkon se zvýší ve směru úspory času a výtěžnosti. 
   

ÚČEL POUŽITÍ                                                                             
TRUB–EX se používá všude tam, kde chceme separovat z kalů víno, resp. 
mošt, bez větší námahy, resp. náročného technologického zařízení (při čiření, 
odkalování apod.) 
 

PRODUKT A ÚČINEK                                                                         
Trub-ex Neu je dlouhovláknitá, velmi objemná a strukturu tvořící celulóza. 
Kromě toho disponuje Trub-ex Neu vysokou kapacitou přijímání kapalin a 
dobrou lisovatelností. Kapaliny se nejdříve nasají a díky lisování opět uvolní. 
Přitom se kalové částice zadrží ve vnitřní struktuře celulózy, čímž se dosáhne 
lepšího stupně čistoty. 
 
Trub-ex Neu jako pomoc při lisování 
Zejména objemná a dlouhá vlákna Trub-ex Neu způsobují drenáž 
v lisovaném koláči a slouží tím k vylepšení struktury koláče. To má zvláštní 
význam u ovoce s nižší strukturou pevných látek, u problematických rmutů a 
skladovaného ovoce, protože se dají jen velmi obtížně lisovat. Použití Trub-
ex Neu může zkrátit dobu lisování, výtěžnost a stupeň čistoty se zvýší. 
 
Trub-ex Neu na zpracování kalů 
Trub-ex Neu se promísí s kaly. Vlákna přitom nejdříve nasají kapalinu a 
zahustí kalové částice. Směs vlákna-kaly může být následně bez velkých 
výdajů vylisována a získá se dobře vyčištěný produkt. Dobře a bez 
problémů se dají zpracovat slizovité kaly a kaly z odkyselení. Díky vyčištění 
se vyvaruje extrakci nežádoucích chuťových látek.   
 
DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ 
Podle podílu kapaliny v lisovaném rmutu nebo zpracovávaných kalech se 
používá  
1 – 3 Trub- ex Neu/ 100 kg rmutu resp. 100 l kalů. Trub-ex Neu se dodává 
stlačený po 10 kg. Stlačená vlákna se roztrhají a musí se podle možnosti 
nechat v kapalině nabobtnat. Doba bobtnání činí přibližně 2 minuty. 
Bobtnáním se usnadní manipulace s vlákny a jejich míchání. Není-li 
namočení možné, nebo je složité, mohou se vlákna přidat také přímo do 
rmutu nebo promíchat s kaly. 
 

SKLADOVÁNÍ                                                                                               
Chránit před vlhkostí a pachy. Otevřená balení po odebrání dávky opět 
uzavřít. 
 

LIKVIDACE ODPADU 
Trub-ex Neu je zcela biologicky odbouratelný (100 % biomasa) a může být 
v závislosti na zpracovávaných kalech s ohledem na životní prostředí 
zlikvidován nebo kompostován.  
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