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BBIIOOEENNOOCCLLAARRGGEELL  
Čiřící prost ředek s enzymovou aktivitou  
 
 
Složení  
Kombinovaný čiřící prostředek obsahující aktivo-
vaný sodný bentonit, čistý vaječný albumin (no 
GMO), čistý kaseinát draselný, živočišnou želati-
nu (no GMO), aktivní uhlí a pektolytický enzym. 

 
Popis  
BIOENOCLARGEL je prostředek pro komplexní 
čiření s podporou enzymatických látek, které 
umožňují vyčištění moštů a vín ve velmi krátkém 
čase (12-24 hodin). 

BIOENOCLARGEL svojí aktivitou podpoří bri-
lantnost ošetřených vín, jemnost a celkovou 
harmonii. 

BIOENOCLARGEL využívá synergického p ů-
sobení složek v kombinaci s p ůsobením pek-
tolytického enzymu. Výsledkem ošet ření jsou 
„lesklá“ vína ve vysokém standardu bez po-
škození barvících pigment ů. 
BIOENOCLARGEL je doporučený pro odkalení 
problematických moštů a krášlení mladých vín. 

 

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 do moštu a do mladého vína nebo při 
potřebě čiření vín. 

 

Rozpusťte požadované množství v 10násobném 
množství vody. Důkladně míchejte, až získáte 
homogenní produkt.  

Přípravek obsahuje bentonit a je d ůležité ne-
chat vzniklou suspenzi nabobtnat minimáln ě 
několik hodin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opět důkladně homogenizujte a přidejte do ošet-
řovaného produktu. 

Při opětovném míchání a aplikaci by suspenze 
neměla vytvářet pěnu. 

 
Dávkování 
30-150 g/hl mošty a 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. 
 

Přeloženo volně z originálu společnosti Essedielle, 
originál na vyžádání. Datum poslední revize 8.7.2018. 
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