Doporučení pro zátkování:
Zátky NuKorc skladujte v originálních obalech a v čistém prostředí, nevystavujte je extrémnímu
horku ani chladu. Jakmile je pytel se zátkami otevřen a jeho obsah není zcela spotřebován, je
třeba pytel znova hermeticky uzavřít.
Nastavení a seřízení plnící linky by nemělo být při použití zátek NuKorc nijak měněno.
Zátkovací mechanismus
-

doporučujeme zátkovací hlavu se čtyřmi čelisťovými segmenty
stlačení zátky by nemělo být větší než 16,0mm pro láhve s průměrem hrdla 18,5mm
zátkovačka by měla být udržována podle pokynů výrobce
zátka by měla být v čelistech zátkovačky vystředěna vůči ose hrdla láhve
čelisti by měly být denně čištěny
pokud bylo na stroji zátkováno korkem, před použitím NuKorc zátky by měl být odstraněn
možný prach z mechanismu zátkovací hlavy
zkontrolujte každou desátou zátku NuKorc jestli není špinavá, poškrábaná nebo
deformovaná
nedoporučujeme použití vyhřívaných čelistí
láhve je třeba uskladnit 24 hodin po zátkování ve vertikální poloze pro vyrovnání tlaků

Vzduchová mezera mezi zátkou a hladinou vína
Při 20°C by neměla být hladina vína méně než 15mm pod spodní úrovní zátky. Pokud je
zátkováno při nižší teplotě, mezera by měla být větší pro možnost kompenzace rozpínavosti vína
při oteplení / ideální pomůcka viz měřící pravítko „CORK JANOSA“ – k dispozici zdarma na
vyžádání /
Stanovení minimální vzduchové mezery mezi zátkou a hladinou vína je důležité proto, aby
vzduchová mezera zajistila dostatečný prostor pro rozpínání objemu vína v případě teplotních
změn a tím pádem minimalizovala případný tlakový vliv na zátku /zvýšený tlak v láhvi může
znamenat že zátky se budou vysunovat z lahví a nebo že víno bude protékat ven z láhve/
Vakuum
Pokud používáte vakuové čerpadlo, seřiďte jej na -10 to -25kPa vnitřního tlaku po uzavření láhve.
Není vhodné překročit atmosférický tlak vzduchu.
Vakuum je vhodné proto, aby spolupůsobením se vzduchovou mezerou zabránilo vzniku tlaku
v láhvi při změně teploty. Zátkování za použití vakua minimalizuje možný dopad teplotních změn
na láhev a nebezpečí protékání vína nebo vysunování zátek z lahví.
Pokud je při plnění lahví používán dusík, je třeba před zátkováním použít také vakuum.
Použití kysličníku uhličitého při plnění láhve je rovněž možné, ale i zde je doporučeno použití
vakua před zátkováním.
Po zátkování
Ihned po zátkování, v průbahu 5 minut po uzavření láhve NuKorc by neměl tlak v láhvi překročit
hodnotu -10 až -25 Kpa.
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