
• Micro-Natural, yeni bir mantar kategorisidir

• Biyo-kaynaklı mantar granülleri ve biyolojik olarak parçalanabilir malzeme 
kullanılarak yapılmıştır.

• Poliüretan içermeyen üretim süreci Sübr mantarlarının diğer uygulamalara geri 
dönüştürülmesini sağlar.

• Şişeden şişeye kıvam

• Yüksek kalitede geleneksel görünüm

• Mükemmel yaşlanma potansiyeli

• Mantar lekesini önleme garantisi
 

SÜBR F7

Şişe başına 
oksijen girişi

1.45 mg O2 1ci sene

0.40 mg O2 2ci sene

0.25 mg O2 3 seneden sonra her sene

Sürdürülebilir 
Geliştirme

Diğer kullanımlar için geri dönüştürülebilen biyolojik kaynaklı ve biyolojik olarak parçalanabilen doğal malzemelerin kullanımı

Kabul edilir TCA 0,5 ng / L'lik algılama eşiğinin altında garanti edilir

Yan ve Uçlara baskı İsteğe bağlı

Özellik Yanlarda ve uçlarda standart tek parça doğal mantar görünümü ve hissi

Çap 24.3 ± 0.3 mm

Uzunluklar 44/49 ± 0.5 mm a

Pah Standardt0.5 mm

Ekstraksiyon 
kuvveti

150 to 450 N b
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MANTAR BOZUKLUĞU OLMAYAN İLK 
POLİÜRETAN MICRO-DOĞAL MANTAR

a İstek üzerine diğer uzunluklar
*Ortam sıcaklığında 24 saat sonra ölçülen b ekstraksiyon kuvveti



YENİ BİR MİKRO DOĞAL MANTAR KATEGORİSİ

YÜKSEK PERFORMANS

SÜBR, dünyanın ilk poliüretan içermeyen ve lekesiz mikro doğal kapama sistemidir. Tazeliği korumak ve 

optimum mahzende yaşlanma performansını sağlamak için ideal olarak uygun olan tutarlı, düşük oksijen girişi 

sunar. En son teknoloji, çevreye en üst düzeyde saygıyı sağlamak için ilk poliüretan içermeyen mantarı üretmeyi 

mümkün kılar.

BÜYÜK TASARIM
SÜBR, şarap severler için bir şişe şarap açma deneyimini zenginleştirecek doğal bir mantar mantar tasarımı 

sunar. Yanlarında ve uçlarında patentli yüksek çözünürlüklü mantar özellikli baskı teknolojisine sahiptir. Ayrıca 

yanına ve / veya uçlarına bir logo basmak da mümkündür.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

SÜBR, yaygın olarak kullanılan poliüretan yapıştırıcı yerine gerçekten yenilikçi bir bağlayıcıya sahiptir. 

Poliüretan tutkal esaslı ürünler geri dönüştürülemez. Seçtiğimiz bağlayıcı geri dönüştürülebilir, biyolojik olarak 

parçalanabilir ve artık % 40 biyo-kaynaklı malzemelerden oluşmaktadır. SÜBR bu nedenle diğer kullanımlar için 

mekanik olarak geri dönüşümü kolaydır. SÜBR, ambalajlarını döngüsel bir ekonomiye uydurmaya çalışan şarap 

üreticileri / perakendecileri için idealdir. Tüm yerleşik gıda güvenliği standartlarına ve düzenlemelerine tam 

olarak uyar.
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