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GGEELLAA  LL3300  
Živočišná tekutá želatina vhodná i pro flotaci 
 
 
Složení  
30% tekutá potravinářská želatina, SO2, purifiko-
vaná voda do 100 %. 

 
Popis  
GELA L30 je světle žluté barvy určená k přímé-
mu použití ve všech krocích stabilizace vína. 

GELA L30 je doporučená pro všechny typy vín. 

GELA L30 se s úsp ěchem používá ve flota č-
ních systémech. Její tekutá forma umož ňuje 
optimální aplikaci do ošet řovaného produktu.  
GELA L30 je velice rychlé a efektivní činidlo 
v kontaktu s tříslovinou v moštu nebo víně. 

GELA L30 redukuje zákal o 75 % po 24 hodi-
nách a 85 % po 48 hodinách. 

GELA L30 odstra ňuje hrubé t řísloviny a čer-
vená vína jsou potom jemn ější, kulat ější a 
sametov ější . 
GELA L30 je vhodná pro posílení senzorických 
vlastností vín. 

GELA L30 musí být použita jako homogenní 
produkt.  

Pro zlepšení reakce proteinového činidla dopo-
ručujeme použití SILISOL. 
 

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 celém procesu výroby vína.  

 

Produkt může být přímo aplikován do celého 
objemu. Doporučujeme při aplikaci mít ošetřova-
ný produkt v pohybu. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Dávkování 
10-30 g/hl mošty  
 5-20 g/hl bílá vína 
15-50 g/hl červená vína 
 

Doporučujeme provedení laboratorního pokusu 
pro stanovení optimální dávky. 
 
Balení 
25 kg barely 

 
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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