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PPVVPPPP  4400  
Přípravek s vysokým čiřícím efektem 
 
 
Složení  
PVPP (Polyvinylpolypyrrolidon) s indexem ad-
sorpce více než 40 %. 

 
Popis  

PVPP 40 slouží jako prevence oxidace. 

PVPP 40 adsorbuje selektivním zp ůsobem 
katechiny a látky odpov ědné za hn ědnutí 
bílých a r ůžových vín. 
PVPP 40 zvyšuje vůně, aroma a chuť vína, pro-
tože odstraňuje polyfenoly, které dávají vínu 
trpkost a drsnost a negativně tím ovlivňují nej-
lepší smyslové pocity. 

PVPP 40 může být přidáno do moštu před nebo 
v průběhu fermentace nebo do vína v jednotli-
vých fázích procesu zpracování. 

PVPP 40 může být přidáno i před poslední filtra-
cí, aniž by nějakým způsobem ovlivňovalo jejich 
činnost. 

 

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 a vína při potřebě čiření vín. 

Rozpusťte požadované množství v 10násobném 
množství vody, důkladně míchejte, až získáte 
homogenní produkt. Nechte 2-3 hodiny před 
použitím odstát. 

Další prostředek aplikujte cca po půl hodině. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dávkování 
20-50 g/hl mošty a bílá vína  
10-40 korekce tříslovin v červených vínech 
Upozornění: 80 g/hl je maximální povolené 
množství. 

 
Doporučujeme provedení laboratorního pokusu 
pro stanovení optimální dávky. 
 
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. 

 
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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