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SSOORRBBSSTTAABB  
Kombinovaný konzerva ční prost ředek 
 
 
Složení  
Sorban draselný (E 202), disiřičitan draselný (E 
224), kyselina citrónová (E 330), kyselina           
L-askorbová (E 300). 

 
Popis  

SORBSTAB je kombinovaný prostředek určený 
ke stabilizaci přírodně sladkých vín. 

Optimální kombinace produktu zaručuje široko-
spektrální stabilizaci vín v různém procesu výro-
by. 

SORBSTAB má vysoký antioxidační a antisep-
tický efekt v kombinaci s kyselinou L-askorbovou 
jako redukčního činidla pro stabilizaci aromatic-
kých lýtek obsažených ve víně. 

Kyselina L-askorbová preventivně působí před 
vytvářením sirných pachů podobných jako u 
zkažených vajec. 

Kyselina citronová a disiřičitan draselný působí 
v ochranné synergii na reakci sorbanu draselné-
ho. 

SORBSATB vytvá ří efektivní biologickou sta-
bilitu vín.  

 

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 
10-25 g/hl vína bílá a růžová 
10-20 g/hl vína červená 
 
Upozornění: Sorbstab v dávce 45 g/hl dodá do 
vína 200 mg/l kyseliny sorbové (povolené maxi-
mální množství), 47 mg/hl oxidu siřičitého,       36 
mg/l kyseliny L-askorbové a 63 mg/l kyseliny 
citrónové. 
 
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. 

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) 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. 
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