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SSOORRBBAANN  DDRRAASSEELLNNÝÝ  
Konzerva ční prost ředek 
 
 
Složení  
Sorban draselný E202. 

 
Popis  

Jedná se o draselnou sůl kyseliny sorbové v 
podobě malých granulí. Tato látka se užívá jako 
konzervant, zabraňující šíření plísní a kvasinek v 
potravinách. Je dobře rozpustný ve vodě. 

SORBAN DRASELNÝ se používá jako konzer-
vant v ovocných nápojích, džusech, v mouce, 
zázvorovém pivu, lékořici, víně, olivách ve sla-
ném nálevu, jablečném moštu, pečivu, čokoládě, 
v ovocných koktejlech, mandarinkovém pyré. 
Přidává se do koláčů, náplní do koláčů, do sla-
zených želé, sýrů, salátů, kečupů.  

SORBAN DRASELNÝ vytvá ří efektivní biolo-
gickou stabilitu vín.  

SORBAN DRASELNÝ v kombinaci s přiměřenou 
dávkou SO2 chrání víno před mikrobiálním záka-
lem. 

SORBAN DRASELNÝ je svým způsobem dosta-
tečnou garancí pro biologicky stabilní produkt.  

SORBAN DRASELNÝ specifickým způsobem 
efektivně chrání aroma vína. 

 

Při použití dodržuje směrnice platné v oboru. 

 
Návod na použití  

Požadovanou dávku rozpusťte v 10násobném 
množství vína. Následně aplikujte do ošetřova-
ného produktu.  

Minimálně 24 hodin před plněním do lahví 
z důvodu dokonalé homogenizace v celém ob-
jemu.  
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Dávkování 
27 g/hl vína  

Upozornění: dávka 27 g/hl produktu poskytne 
ošetřovanému produktu 200 mg/l kyseliny sorbo-
vé (maximální povolené množství) a 70 mg/l 
draslíku. 
 
Balení 
25 kg pytle 
 
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: 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. 
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