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VVEERRTTAANN  AALLBBII  
Enologický tanin pro bílá vína 
 
 
Složení  
Tanin extrahovaný z Quebracho (Schinopsis 
lorentzii), zeleného čaje a dubu. 
 
Popis  
VERTAN ALBI tanin doporučený pro ošetření 
bílých a růžových vín.  

VERTAN ALBI stabilizuje barvy vín. 

VERTAN ALBI podporuje svěžest a rozvíjí aroma 
mladých vín. 
VERTAN ALBI zabra ňuje působení oxida č-
ních enzym ů, zejména lakázy a tyrosinázy , 

VERTAN ALBI pomáhá kontrolovat mikrobiální 
růst. 

VERTAN ALBI umož ňuje snížení úrovn ě SO2 
ALBITAN stabilizuje redox potenciál v moště a 
víně. 
 

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

VERTAN ALBI je světle hnědý prášek. 

Při použití dodržujte platné normy v oboru. 
 
Návod na použití 
Aplikujte na začátku fermentace, pro stabilizaci 
redox potenciálu. 

Aplikujte ve fázi zrání bílých a růžových vín jako 
ochranu před stárnutím. 

Aplikujte, pokud chcete zvýšit odolnost před oxi-
dací. 

Aplikujte do vína pro zlepšení struktury vína. 

 

Rozpusťte požadované množství v 10násobném 
množství teplé vody a následně aplikujte do ce-
lého objemu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepoužívejte kovové předměty ani tvrdou vodu 
Použijte maximálně 10 dnů před lahvováním.  

Při aplikací do vína může dojít k reakci 
s nestabilními proteiny. 

 
Dávkování 
5-20 g/hl mošty a vína 

 
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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