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OOVVOOGGOOLLDD    
Čiřidlo na bázi vaje čného bílku 
 
 
Složení  
Čistý vaječný albumin >88 %. 
 
Popis  
OVOGOLD je proteinové činidlo (lobulární pro-
tein se strukturou terciární) ve formě velmi jem-
ného prášku, s barvou od světle žluté až bílé. 
Prostředek je lépe rozpustný ve slané vodě. 

OVOGOLD se získává okyselením kyselinou 
octovou, následně se zahustí ve vakuu a suší se 
při nízké teplotě. 

Prost ředek OVOGOLD je jedním z nejlepších 
čiřidel pro červená vína redukují polyfenoly 
s antokyany. 
OVOGOLD odstraňuje již poškozené červené 
pigmenty (oxidace), které se můžou následně 
vysrážet v lahvi. 

OVOGOLD se používá zejména u vín s dlouhou 
macerací nebo bohatých na polyfenoly. 

OVOGOLD je ideální pro čiření vín zrajících 
v dubových sudech, kde eliminuje svíravé a 
hrubé třísloviny. 

Pokud používáte albumin s jinými čiřícími pro-
středky, aplikujte OVOGOLD jako poslední.  

 

Prostředek 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  
Rozpusťte požadované množství v 10násobném 
množství vody. Dávka několika gramů soli vý-
razně zlepší rozpustnost produktu. Důkladně 
míchejte, až získáte homogenní produkt. Ná-
sledně nechejte cca 4 hodiny odstát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomalu přidejte do ošetřovaného produktu. 

 
Dávkování 
5-15 g/hl vína zrající v sudech  
5-20 g/hl vína s tříslovinou 
 
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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