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MMEETTAA  4400  PPLLUUSS  
Stabiliza ční produkt 
 
 
Složení  
Kyselina metavinná s esterifikačním indexem 
40°. 

 
Popis  

META 40 PLUS vysoký stupeň esterifikace zajis-
tí dlouhodobý účinek. 

META 40 PLUS kyselina metavinná se používá 
jako regulátor kyselosti, činidlo nebo stabilizátor 
zabraňující vzniku krystalků a zákalů ve vínech.  
META 40 PLUS je ideální stabilizátor pro vína, 
která se vypijí do jednoho roku. Efekt, který po-
skytuje, však časem odezní. 

META 40 PLUS se používá do vín již protei-
nově stabilních. 
 

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  
Rozpusťte požadované množství přípravku 
v malém množství studené vody 1:4-5 dílům a 
následně aplikujte do celého objemu. Doporuču-
jeme intenzivní homogenizaci roztoku.  

Další operaci s produktem lze provádět cca 24 
hodin po aplikaci do celého objemu.  

Před ošetřením musí být víno proteinově stabilní. 
Prodleva je doporučena pro případnou reakci 
produktu s bílkovinami a následné jejich vysrá-
žení v roztoku. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávkování  
10 g/hl maximální povolená dávka 

 

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. 

Pozor produkt má hygroskopické 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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