
 
 
 
 
 

PARAFA DUGÓK 
 
 

A parafa a paratölgy, egy a mediterrán éghajlaton honos örökzöld fa (Quercus Suber – Paratölgy) kilencévenként szüretelt, hántolt kérge, 
melynek 25%-ából készül parafa dugó. 
A dugógyártás során a minőséget leginkább meghatározó műveletek: 
- a megfelelő minőségű nyersanyag, alapanyag kiválasztása 
- az élelmiszergyártási előírások biztosításához szükséges korszerű mosási technológia, melynek eredményeképpen mindenféle szennyező-
déstől mentes, tiszta, portalan termék készülhet. 
- az élelmiszeripari előírásoknak megfelelő felületkezelési technológia, a palackozott italok minőségének megőrzése, a biztonságos palackzá-
rás és a könnyű kihúzhatóság érdekében. 
 
PARAFA DUGÓK CSOPORTOSÍTÁSA 
 
Natúr parafa dugók 
Válogatott, kiváló minőségű parafa kéregből kézzel kifúrt, teljes egészében természetes parafa dugó. Csúcsminőségű borok palackozásához 
alkalmas, változatos méretekben kapható termék. 
Szokásos méretei: Átmérő: 24 mm. Hossz: 38; 42; 45; 49 mm 
 
Colmatált parafa dugók 
A natúr parafa dugók felületén található pórusokat nagyon finom szemcséjű parafa porral és kötőanyaggal kezelik. Ezáltal egy kiváló esztéti-
kai megjelenésű, a natúr parafa dugók tulajdonságait hordozó, de mégis kedvező árú terméket tudunk kínálni vevőinknek. 
Szokásos méretek: Átmérő: 23; 24 mm. Hossz: 34; 38; 42; 45 mm 
 
’JP-Tech’ parafa dugók: 
Válogatott, homogén méretű parafa őrlemény és egy speciális rugalmasságot és zárást biztosító ragasztóanyag keverékéből nagy nyomáson 
és magas hőmérsékleten préseléssel készült dugó. A kötőanyag a rugalmasságot és a zárást, míg a parafa őrlemény az esztétikumot és az 
üvegszáj alakfelvételének képességét biztosítja. Ennek a gyártási technológiának köszönhetően a dugó TCA fertőzöttsége teljesen kizárható. 
Zárási tulajdonságai miatt reduktív borokba, a frissesség megőrzésére ajánljuk. 
Szokásos méretei: Átmérő: 23; 24 mm. Hossz: 38; 44 mm. 
 
’1+1’-es dugók: 
Speciális préseli eljárással készített agglomerált parafa dugó test, a két végén natúr parafa lapkákkal. A borral érintkező felület megegyezik a 
natúr dugók érintkezési felületének tulajdonságaival. 
Szokásos méretek: Átmérő: 23,5 mm. Hossz: 39; 44 mm 
 
Agglomerált parafa dugók: 
2-4 mm-es, válogatott parafa őrleményből készült, speciális kötőanyaggal préselt dugó. Igen kedvező áru, de a parafa dugók számtalan 
előnyét magában hordozó termékcsoport. 
Szokásos méretek: Átmérő: 22,5; 23; 24 mm Hossz: 33; 35; 38 mm 
 
Bartop (műanyagfejes) dugók: 
Natúr vagy colmatált parafa résszel és műanyag sapkával készült, többszöri ki- és bedugaszolásra alkalmas dugó. Általában égetett szeszes 
italok zárására használatos. 
Szokásos méretek: Parafa átmérő: 20; 19; 18 mm Hossz: 27 mm 
 
Hegyesdugók: 
Natúr parafából készült, kézzel ki- és bedugaszolható parafa dugó. A legkülönfélébb méretekben, az alsó és felső átmérő közt általában 3 
mm-el. 
 
 
A parafa dugóktól 
 elvárt követelmények 

Tanácsok a parafa dugók 
használatához 

Mire kell figyelni a dugó 
kiválasztásánál? 

- megőrizze a bor minőségét 
- megfelelően zárja a palackot 
- könnyen kihúzható legyen 
- a palackozás során jól alkalmazható 
legyen 

- tárolás csak eredeti, zárt csomagolásban 
15-20oC-on, napfénytől védett helyiségben, 
legfeljebb 3 hónapig 
- palackozáskor a dugó és a bor közötti 
távolság legalább 15 mm, szénsavas borok-
nál 30 mm legyen 
- palackozáskor a parafa dugót annak átérő-
jének legfeljebb 70%-áig szabad össze-
nyomni. 

- a bor fajtájára, színére, minőségére, CO2 
tartalmára 
- a palackozás módjára (hideg vagy meleg 
steril) 
- a dugózó gép típusára 
- a palack formájára 

 
Termékeink megrendelhetők: 

HP-CORK Kft. Kecskemét, Tatár sor 6. 
Telefon/Fax: 76/417-827, 76/505-396 ● E-mail: hpcork@hpcork.hu 

www.hpcork.hu 
 


