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CCXX  MMAANNNNOO  EELLEEVVAAGGEE  
Buněčné stěny 
 
 
Složení  
Enzymaticky aktivované buněčné stěny kvasi-
nek. 
 
Vlastnosti  

CX MANNO ELEVAGE je specifický produkt 
používaný v celém procesu výroby vína. 

Aktivační proces enzymů umožňuje, aby byl CX 
MANNO ELEVAGE přidán do vína za účelem 
uvolnění vysokých koncentrací mannoproteinů. 

CX MANNO ELEVAGE je charakteristický tím, 
že umožňuje plné nahrazení chyb ějících p ří-
rodních mannoprotein ů. 
CX MANNO ELEVAGE zlepšuje vinnou stabilitu. 

CX MANNO ELEVAGE zlepšuje bílkovinovou a 
koloidní stabilitu vín. 

CX MANNO ELEVAGE dlouhodobě zlepšuje 
chuť vína.  

CX MANNO ELEVAGE poskytuje ošetřenému 
vínu kulatou, plnou a svěží chuť. 

CX MANNO ELEVAGE p řidaný do červených 
vín p řináší pozoruhodnou enologickou stabi-
litu s výborným efektem v redukci t říslovin.  
CX MANNO ELEVAGE lze přidávat do vína na 
konci alkoholické fermentace nebo po JMK. 

CX MANNO ELEVAGE použijte těsně před lah-
vováním. 

CX MANNO ELEVAGE ve všech vínech snižuje 
nebo odstraňuje hořké tóny. 

 

Produkt je vyroben v souladu se standardy OIV 
technické normy, jak jsou uvedeny v Codex 
Œnologique International. 

Při použití dodržujte platné normy v oboru. 
 
Použití 
Rozpusťte potřebné množství přípravku 
v 10násobném množství vody. 

Důkladně zamíchejte v ošetřovaném produktu.  

 

 

 

 

 

 

Produkt je snadno rozpustný ve studené vodě. 
Doporučuje se filtrace před lahvováním. 

Neskladujte rozpuštěný výrobek.  

Pro dosažení požadovaného výsledku je nutné, 
aby byl CX MANNO ELEVAGE v kontaktu 
s vínem minimálně 1 měsíc v závislosti na ka-
lech.  
 
Dávkování 
10-30 g/hl bílá, růžová i červená vína 

 

Balení 
500 g 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. 
 
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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