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OOAAKK  TTAANN  RR  
Dubové chipsy 
 
 
Složení  
Směs dubových chipsů o různé velkosti toasto-
vaných (středního pálení M+), vyrobených 
z amerického dubu. 

 
Popis  
OAK TAN R má pozitivní vliv na barvu vína a 
zlepšuje organoleptické vlastnosti a pocit plnosti 
v ústech. 

OAK TAN R se používá ve všech fázích výro-
by vína. 
OAK TAN R redukuje zelené tóny, zlepšuje 
strukturu vína, když je použit při fermentaci. 

OAK TAN R je vyroben ze dřeva Quercus, které 
není chemicky ošetřeno. 

OAK TAN R poskytuje vínům charakter podobný 
tomu jako by zrála v dřevěných sudech. 

OAK TAN R je vhodný pro bílá a červená vína. 
 OAK TAN R stabilizuje barvu vín. 

 

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 v průběhu kvašení nebo 
v průběhu zrání. 

 
Balení  
10 kg pytle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dávkování 
50-300 g/hl 

Dávkování doporučujeme po provedení labora-
torní zkoušky, aby se vyhodnotil organoleptický 
přínos a potřebný čas pro správnou aplikaci. 
 
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 12 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) 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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