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FILTRE CU PLACI COLOMBO 6-12-18-24-36 

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE 

 

 

Acest filtru este utilizat la limpezirea băuturilor ( lichidelor) şi permite obţinerea unui grad ridicat de 

clarificare fără alterarea caracteristicilor de bază ale acestora. Este foarte util mai ales pentru micii 

producăori de diverse băuturi, în special vinuri, dar se poate folosi cu succes şi în industria 

farmaceutică, în crame, în laboratoare sau fabrici de bere. 

 

Filtrele Colombo au fost proiecate pentru filtrarea băuturilor, în consecinţă, toate materialele care 

intră în componenţa sa sunt perfect compatibile cu băuturile şi lichidele de origine alimentară. Aceste 

filtre sunt ideale pentru filtrarea vinurilor, a apei, a diverselor infuzii, a berii, a soluţiilor farmaceutice 

şi a parfumurilor. 

 

Filtrul Colombo este alcătuit din 2 componente: o pompă cu motor electric alături de un sistem de 

filtrare cu plăci. Se poate folosi strict pentru filtrare dar, dacă este cazul, pompa se poate deconecta 

de la sistemul de filtare cu plăci şi se poate utiliza doar la transvazarea lichidelor dintr-un loc în altul. 

 

Atenţie!  

A nu se folosi pompa fără lichid!(în gol). Înainte de pornire, pompa trebuie 

amorsată.  

A nu se stropi pompa cu apă, pericol de electrocutare! 

După fermentaţie vinul trebuie filtrat cel puţin o dată! 
 

Înainte de filtrare este bine ca vinul să fie tras într-un vas curat tocmai pentru a împiedica şi tragerea 

drojdiei. De asemenea, înainte de filtrare, placile se scot din ambalajul lor de plastic şi se introduc în 

soluţia de filtrat pentru a se umezi. Se lasă aproximativ 5 min. să se impregneze cu lichid avându-se 

grijă să nu se rupă la manipulare (fig. 3). Se introduc în filtru conform schemei de pe ambalaj, 

respectiv prima placă filtrantă între placa roşie şi cea albă cu partea grunjoasă spre sorbul pompei, 

a 2-a placă cu partea fină spre sorbul pompei, a 3-a placă din nou cu partea grunjoasă spre 

sorbul pompei, s.a.m.d. 

 

Filtrul Colombo mai conţine şi 2 seturi de plăci filtrante de următoarele tipuri: 

- 4, folosit pentru filtrarea vinurilor după fermentare(filtrare grosiera). 

- 16, folosit pentru filtrarea fină a vinurilor ( este recomandată o a 2-a filtrare cu acest tip de 

plăci). 
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