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HHAARRMMOONNYY  RREEDD        
Čiřící prost ředek s dobrou rozpustností  
 
 
Složení  
Čistý vaječný albumin >88 % a prášková potravi-
nářská želatina živočišného původu 100 bloom. 

 
Popis  
HARMONY RED je granulovaný vaječný albumin 
a želatina světle žluté barvy bez příměsí a nežá-
doucích pachů. 

HARMONY RED je doporučeno pro čiření moštů 
a všech typů vín. 

HARMONY RED je optimální prost ředek pro 
redukci t říslovin ve vínech. 
HARMONY RED se doporu čuje hlavn ě pro 
krášlení červených vín v kone čných fázích 
ošet ření, především pro zjemn ění. 
 

Produkt je vyroben v souladu se standardy OIV 
technické normy, jak jsou uvedeny v Codex 
Œnologique International. 

Při použití dodržujte platné normy v oboru. 

 
Návod na použití  
Aplikujte v případě potřeby redukce tříslovin. 

 

Při rozpuštění HARMONY RED se mohou tvořit 
v omezeném množství sraženiny. Z tohoto důvo-
du doporučujeme důkladnou homogenizaci. 

Požadované množství přípravku rozpusťte 
v 10násobném množství studené vody. Roztok 
zpracujte nejpozději do 24 hodin. 

Aktivitu přípravku zvýšíte přidáním chloridu sod-
ného (8 g/l) do vody. 

 

 

 

 

 

 
Dávkování 
5-10 g/hl červená vína lze zvýšit dle potřeby  
1-5 g/hl bílá a růžová vína 
 
Doporučujeme provedení laboratorního pokusu 
pro stanovení optimální dávky. 
 
Balení 
1 kg sáčky 

 
Skladování  
Skladujte na chladném, tmavém a suchém mís-
tě. Pro další použití otevřený produkt důkladně 
uzavřete. 
Chraňte před slunečním zářením. Při dodržení 
skladovacích podmínek si produkt udrží maxi-
mální aktivitu v průběhu 24 měsíců.  

Pozor na nežádoucí aroma. 

 
Právní p ředpisy 
Na základě Zákona č. 350/2011 Sb., o chemic-
kých látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon) není tento 
přípravek klasifikován jako nebezpečný.  

Podrobnější informace jsou k dispozici na vyžá-
dání, případně na stránkách www.harapes.cz. 

 
Ostatní  

Veškeré informace jsou poskytovány v dobré 
víře na základě našich poznatků a tímto neručí-
me za nesprávné použití produktu. 
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