
 
 

       
 

EZIO INOX doo 
Bosanski put 215  -  71380 ILIJAŠ 

Tel: + 387 33 400 029 
Fax: +387 33 894 008 

Mob: + 387 63 952 163 

 

   
VAKUBA: 1601080000009672 

      
ProCredit bank: 1941410129600127 

 

  

ID broj: 4201606160003  •PDV broj: 201606160003•e-mail: ezioinox@ezioinox.com• www.ezioinox.com 

 

 

 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

Înainte de a fi pus în vânzare, fiecare butoi din oțel inoxidabil este supus unui control final de 

calitate direct în fabrică, aspect menționat și pe etichetele de pe butoaie. Acest lucru înseamna că butoiul 

este impermeabil și pregătit de utilizare. 

Ținând cont că deteriorările din timpul transportului, depozitării și încărcării nu pot fi întotdeauna 

evitate, recomandăm să verificați etanșeitatea butoiului umplându-l cu apă inainte de prima utilizare.  

De asemenea, înainte de utilizare este necesar să spălați cu apă caldă și detergenți speciali pentru 

produsele din oțel inoxidabil atât interiorul butoiului, cât și accesoriile acestuia. Instalați robinetul și 

supapa. Folosiți banda de Teflon pentru a etansa zonele filetate.  

În cazul în care accesoriile nu sunt gata montate, le veți găsi în interiorul butoiului și le veți putea 

monta personal. Acordați o atenție deosebită stabilității butoiului la amplasarea acestuia. Este obligatoriu 

să îndepărtați toate obiectele din fier din proximitate, care ar putea rugini/ coroda în contact cu umezeala. 

Nu este nevoie să dezinfectați butoaiele cu substanțe sulfuroase, este suficientă curățarea cu apă caldă sau 

cu aburi.  

Butoiul este destinat și special creat pentru depozitarea vinului, coniacului, laptelui, mierii și a 

altor lichide care suportă o presiune normală. Înainte și după fiecare utilizare, spălați butoiul cu detergenti 

potriviți curățării produselor din oțel inoxidabil și clătiți bine cu apă. Produsele de curățare bazate pe clor 

sau sodiu trebuie evitate.  

Utilizare: 

După ce vă asigurați că accesoriile butoiului sunt închise și după ce ați făcut o verificare prin umplerea 

butoiului cu apă, îl puteți umple cu vin/ lichidul destinat până la nivelul dorit. Turnați ulei oenologic 

(vaselină sau parafină) pe suprafața vinului, apoi rotiți cu grijă capacul pentru distribuirea uniformă a 

uleiului. La final așezați un capac pe butoi, pentru a proteja conținutul de praf.  

Pentru a menține aspectul butoaielor pe parcursul anilor de utilizare, păstrați-le curate atât la interior, cât 

și la exterior. La curățarea și lustruirea butoiului  nu folosiți bureți metalici sau substanțe pe bază de acid 

sulfuric/ derivați ai acestuia, utilizați doar cârpe și bureți moi.  

 

 


