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EENNOOCCAARRBB  OONNEE  
Aktivní uhlí s odbarvovací schopností 
 
 
Složení  
Aktivované rostlinné uhlí. 
 
Popis  
ENOCARB ONE je prostředek pro korekci barvy 
u vín. 

ENOCARB ONE je velice rychlý, jeho reakce je 
okamžitá, a to díky adsorpčnímu účinku směrem 
ke složkám s vysokou molekulovou hmotností, 
jako jsou polyfenoly. 

Kontaktní čas je velice krátký, protože redukuje 
barvu a rychle sedimentuje v řádech hodin. 

ENOCARB ONE je vhodný pro flota ční sys-
témy. 
ENOCARB ONE je vlhčený homogenní produkt.  

 

Produkt 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  
Aplikujte do moštu nebo vína dle požadované 
aplikace. 

 

Rozpusťte požadované množství v 10násobném 
množství vody. Důkladně míchejte, až získáte 
homogenní produkt. Následně aplikujte do celé-
ho objemu.  

Důležité je, aby byl celý produkt neustále 
v pohybu minimáln ě 30 minut. 
 
Dávkování 
 30 g/hl – 25 % korekce barvy 
 50 g/hl – 50 % korekce barvy 
100 g/hl – 70 % korekce barvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doporučujeme provedení laboratorního pokusu 
pro stanovení optimální dávky. 
 
Balení 
10 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. 

Pozor produkt má hydroskopické vlastnosti. 

 
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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