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CCXX  MMAANNNNOO  RROONNDDEEUURR  
Buněčné stěny 
 
 
Složení  
Přípravek na bázi vysoce rozpustných koloidních 
složek a mannoproteinů. 
 
Vlastnosti  

CX MANNO RONDEUR je směs polysacharidů 
rostlinného původu a buněčných stěn kvasinek 
bohatých na mannoproteiny.  

CX MANNO RONDEUR zlepšuje pocit objemu 
a velkou jemnost v ústech u všech ošetřených 
vín. 

Směs buněčných stěn a mannoproteinů poskytu-
je produktu CX MANNO RONDEUR schopnost 
ho použít při posledních fázích výroby vína.  

CX MANNO RONDEUR zlepšuje senzorický 
vjem vína.   

CX MANNO RONDEUR je ideální pro vína, kde 
požadujeme strukturu vín. 

CX MANNO RONDEUR v bílých vínech s vy-
sokou kyselostí zlepšuje sladkost a dává 
velmi vyváženou chu ť. 
Pro zlepšení v chuti je požadován minimáln ě 
1 týden kontaktu s vínem. 
 

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

Při použití dodržujte platné normy v oboru. 
 
Použití 
Rozpusťte potřebné množství přípravku 
v 10násobném množství vody. 

Důkladně zamíchejte v ošetřovaném produktu.  

Neskladujte rozpuštěný výrobek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dávkování 
5-10 g/hl pro bílá vína 

10-20 g/hl červená vína 

 

Balení 
500 g 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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