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OOSSSSIISSTTOOPP  
Prost ředek pro ošet ření vín p řed lahvováním 
 
 
Složení  
Kyselina citrónová monohydrát (E 330) 40 %, 
disiřičitan draselný (E 224) 36 %, kyselina          
L-askorbová (E 300) 20 %, kyselina metavinná 
(E353) 4 %. 

 
Popis  
OSSISTOP je specifický produkt pro komplexní 
ošetření vín před lahvováním. 

Synergický účinek jednotlivých látek obsažených 
v OSSISTOP komplexně stabilizuje bílá vína. 

Kyselina askorbová redukuje kyslík obsažený ve 
víně a v kombinaci s kyselinou citronovou zabra-
ňuje tvorbě komplexů ze železa a případných 
kovových zákalů. Oxid siřičitý působí jako oxi-
dačně redukční činidlo. 

OSSISTOP zlepšuje stabilitu barvy, aroma a 
chuti vína. 

OSSISTOP zlepšuje organoleptické vlastnosti 
vín, jako je jeho čerstvost chuti a ovocitost. 

OSSISTOP redukuje vzdušný kyslík p ři pln ění 
do lahví, aniž by se m ěnila hodnota voln ě 
SO2, která se vst řebává v enzymatických pro-
cesech a stává se tak neú činnou . 

 

Při použití dodržujte platné normy v oboru. 
 
Návod na použití  

Požadovanou dávku rozpusťte v 10násobném 
množství vína. Následně aplikujte do ošetřova-
ného produktu, proveďte homogenizaci. Není 
doporučen přístup vzdušného kyslíku. 

 

Aplikace OSSISTOP jako stabilizátoru je dopo-
ručena v poslední fázi před filtrací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dávkování 
10-25 g/hl vína bílá a růžová 
10-20 g/hl vína červená 
Upozornění: 10 g/hl prostředku odpovídá 19 mg/l 
SO2, 20 mg/l kyseliny L-askorbové, 40 mg/l kyse-
liny citrónové a 4 mg/l kyseliny metavinné. 

 
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) je tento 
přípravek klasifikován: GHS05 Korozivní a žíravé 
látky, GHS07 Dráždivé látky. 

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, 
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