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                                                                      HarmoVin® CF 
Špecifická zmes k harmonizácii vín bez kazeínu 

Popis výrobku: 

HarmoVin® CF je bezkazeínová prášková špecifická zmes. HarmoVin® CF má vyvážený efektívny, ale nie agresívne 
pôsobiaci podiel PVPP. HarmoVin® CF sa používa k harmonizácii vín, je šetrný k farbe a aróme. HarmoVin® CF sa 
skladá zo želatíny, PVPP a silikátov. Povolené podľa aktuálnych zákonov a predpisov platných v rámci EU. Čistota a 
kvalita sú overené špecializovanými laboratóriami.  
 

Dávkovanie a aplikácia:  

HarmoVin® CF sa môže použiť v každom štádiu, teda aj pred prevedením základného čírenia. Ošetrenie je vhodné previesť po 
čírení, až potom budú jasné zmeny v nevyváženej chuti. V závislosti od zamýšľaného účinku sa odporúča určiť požadované 
množstvo pomocou predbežného testu. Číriaci účinok závisí od pH, teploty a zákalu nápoja, ktorý sa má ošetriť.   

 
Orientačné hodnoty dávkovania: 
 

Účel použitia Dávka 

Harmonizácia 10 – 20 g/100 L 

Mierna korekcia 20 – 30 g/100 L 

Odstránenie trieslovín 30 – 50 g/100 L 

Korekcia nečistých tónov 50 – 80 g/100 L 

 
Po zistení optimálnej dávky sa HarmoVin® CF rozmieša v desaťnásobnom množstve vody (môže byť vlažná) a súčasne sa 
intenzívnym miešaním zbaví hrudiek. Potom nasleduje (tiež za stáleho miešania) pridanie do celej nádoby. Prípravok sa z vína 
odstráni stočením, alebo filtráciou. 

 
 

Skladovanie: Skladovať na suchom mieste bez zápachov. Otvorené balenia po odobratí materiálu ihneď uzavrieť.  
 
V SR zastupuje ERBSLÖH Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG 
Unimpex Bratislava s.r.o. 
Horné Predmestie 3,  
900 21 Svätý Jur 
t.č.: 02/4497 1481, 4497 1280 
www.unimpex-bratislava.com; info@unimpex-bratislava.com  
  
Náš návod na použitie výrobku a naše doporučenie k ošetreniu sú založené na momentálnom stave našich skúseností. Pre to, že nám vo väčšine prípadov nie je 
známy predchádzajúci spôsob ošetrenia , a touto neznalosťou by mohlo prísť k nesprávnej aplikácii výrobku pri spracovaní / alebo ošetrení /, sú tieto 
doporučenia iba všeobecnej povahy a slúžia ako rada užívateľovi. Bez zvláštneho písomného prehlásenia z našej strany, ktoré by sa týkalo konkrétneho 
problému, nemajú tieto všeobecné pokyny žiadnu právnu záväznosť ani záruku. Všetky informácie zodpovedajú súčasným právnym predpisom EU. 
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