ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ДЪБОВИ БЪЧВИ ЗА ВИНО, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА
НЕЗАБАВНО ПОЛЗВАНЕ - СЪВЕТИ ПРЕДИ УПОТРЕБА
Метод А:
1. Напълнете изцяло бъчвата с нехлорирана студена вода (около 20 градуса по
Целзий).
2. Оставете я да престои така за 48 часа или докато стане напълно водно
непропусклива.
3. Изпразнете бъчвата, оставете я да се отцеди, изплакнете с чиста нехлорирана вода
и отново оставете да се отцеди.
Метод Б:
1. Напълнете бъчвата с 20 л много гореща нехлорирана вода – 80 градуса по Целзий и
сложете тапата.
2. Разтърсете бъчвата на всяка от челните страни, като правите кръгови движения.
3. Разклатете бъчвата за няколко минути, като я поставите хоризонтално, направете
няколко завъртания и търкаляния с амплитуда около 15 см, проверете водната
непропускливост, след което отстранете тапата. Оставете да се отцеди, не
затваряйте бъчвата, докато е гореща, има риск от много силно налягане.
Ако няма да използвате бъчвите няколко седмици или месеци:
1. Запазете ги в оригиналната опаковка
2. Съхранявайте в помещения със следните характеристики:
Добра влажност - 75%-80%
Да не стоят на проветриво място или на течение
Да бъдат в режим с ниска светлина
Ако е необходимо, покрийте бъчвите с покривало, което ще ги изолира от
ултравиолетово облъчване
В случай на протичане:
1. Изпразнете, отцедете и оставете бъчвата да изсъхне за около час
2. Повторете отново метод Б
3. Изпразнете бъчвата, отцедете и изплакнете с чиста нехлорирана вода
Забележка: ако течът се появи отново, свържете се с техническия отдел на производителя
или с местния агент, които, ако е необходимо, ще интервенират на място.
Ние работим с комплексен, натурален продукт. Проверяваме нашите бъчви с вода и с
високо налягане на два стадия от производството им. Препоръчваме бъчвите да бъдат
обработени с вода във винарската изба, преди да бъдат ползвани. Независимо от всичко
изброено по-горе, бъчвите могат да дадат течове, когато се напълнят с вино или с друг
алкохол, което не може да бъде предвидено и предотвратено.

