ПРЕПОРЪКИ ПРИ БУТИЛИРАНЕ
Когато съхранявате НЮКОРК моля осигурете торбите да се държат в техните
картони и да бъдат складирани в една чиста среда без да са изложени на
екстремно високи или ниски температури. След като една торба се отвори и
съответният брой тапи бъдат заредени за затваряне торбата с остатъка трябва да
се запечата отново. Не е добра практика запушалки НЮКОРК веднъж извадени
от торбата да бъдат връщани обратно във вече запечатаната торба.
Продукта не трябва да бъде използван след повече от 4 дни от запечатването на
торбата.
Най-важният фактор е че само минимални, ако въобще се налагат промени
трябва да бъдат направени на бутилиращата линия.
Затапвачната машина
Машина с четири сегментни плъзгащи се челюсти се препоръчва ръчно затапващи машини не се препоръчват
Компресията на НЮКОРК диаметъра да не бъде по-малък от 16.0
мм за бутилки с гърловина 18.5 мм
Затварящата машина да бъде поддържана съгласно инструкциите
на производителя
Централно избутване на корковия механизъм към челюстите
Корковите челюсти да бъдат старателно почиствани ежедневно и
подменяни съгласно инструкциите
Натуралният корков прах да бъде почистен с вакуум от всички
части на линията/машината за затваряне
Проверете 10тата НЮКОРК запушалка която преминава през
всеки комплект челюсти за омасляване, порязване или
спукване/смачкване
Използването на нагряти коркови челюсти не се препоръчва
Моля оставете затворените бутилки да стоят прави 24 часа след
като са затворени с НЮКОРК
Въздушна камера
Не трябва да бъде по-малка от 15мм при 20 градуса С. Ако виното е по-студено
тогава нивото на пълнене трябва да бъде коригирано така, че да компенсира
разширението на виното до стайна температура.
Вакуум
Вакуума в гърловината трябва да бъде между минус 10 до минус 25 kPa, като не
се препоръчва то да надхвърля атмосферното налягане.
Ако се дозира Азот при пълнене на виното, преди поставяне на НЮКОРК
вакумът трябва да се постигне.
Дозиране с СО2 в гърловината може да се прави, но постигане на вакуум преди
поставяне на НЮКОРК е за препоръчване.

