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Instrucţiuni de utilizare şi întreţinere pentru produsul :  

BUTOI PENTRU VIN 90 litri 

 Înainte de folosire, butoiul se spală cu apă rece şi putin detergent de vase; 

 După spălare, se clăteşte butoiul pentru a nu ramâne spumă sau alte impurităţi; 

 După clătire, se recomandă ca butoiul să fie lăsat să se usuce, în aer liber.  

 Accesoriile (capac, canea, garnitură şi aerisitor) se vor clăti doar cu apă. 

 !!! ATENŢIE !!! Nu folosiţi APĂ FIERBINTE la spălarea butoiului !!! 

 După ce butoiul este uscat în interior, se vor monta accesoriile. Astfel, caneaua şi aerisitorul se vor 

înfileta în butoi, caneaua în partea de jos, respectiv aerisitorul în partea de sus. 

 Aplicaţi teflon pe partea filetată şi înşurubaţi, MANUAL, în sensul acelor de ceas; 

 !!! ATENŢIE !!! Nu înşurubaţi folosind scule mecanice (patent, chei, etc), pentru a evita astfel stricarea 

filetului sau spargerea accesoriilor !!! 

 După montarea accesoriilor, butoiul se va aşeza pe o suprafaţă rezistentă şi stabilă, la o înalţime de 

minim 50-60 centimetri de podea, pentru ca ulterior să puteţi umple diverse recipiente de la caneaua 

butoiului; 

 !!! ATENŢIE !!! Baza pe care se va aşeza butoiul nu trebuie să fie mai mică decât baza (talpa) butoiului 

!!! 

 După umplere, garnitura de cauciuc a butoiului se va aşeza în canaletul de sus, cu partea ovală în jos, 

respectiv cu partea plană în sus. Astfel , la înfiletarea capacului, dunga interioară reliefată a capacului 

va presa pe garnitură, asigurând astfel etanşeitatea butoiului.  

 !!! ATENŢIE !!! în caz că veţi păstra must în butoi, nu inchideţi ermetic butoiul! Datorită fenomenului de 

fermentaţie, poate exista pericolul de explozie! 

 În caz că depozitaţi must, umpleţi butoiul până la nivelul aerisitorului. Puteţi monta un furtun pe 

aerisitor, iar capătul furtunului să îl introduceţi într-un vas cu apă, lăsând astfel gazele formate să iasă 

din butoi; 

 !!! ATENŢIE !!! Nu apropiaţi butoiul de surse de foc sau de elemente foarte fierbinţi! Există riscul topirii 

/ găuririi butoiului; 

 Butoiul se va păstra la loc uscat, ferit de razele solare şi ferit de îngheţ. 


