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CATALASI Vega 
Komplexný prípravok bez alergénov 
na čírenie a stabilizáciu muštov a vín 
 
CATALASI Vega je nový prípravok na čírenie a 
stabilizáciu muštov a vín. Rastlinné bielkoviny, 
PVPP, oxid kremičitý a aktívny bentonit zaručujú 
čírenie a stabilizáciu spracúvaného produktu 
jediným ťahom. 
CATALASI Vega pôsobí proti oxidovaným fenolovým 
látkam a odstraňuje z   vína hnedé farebné odtiene 
a  horkosť. Takisto zlepšuje stabilizáciu na 
bielkoviny. Spracované vína sú preto čerstvejšie a 
jasnejšie; naplno vyjadrujú charakter danej odrody 
a sú stabilné v čase. CATALASI Vega je produkt bez 
alergénov, ideálny na zníženie rizík spojených s 
vznikom ružovo sfarbených zlúčenín (tzv. pinking); 
je vhodný na odrody ako napr. Pinot Grigio a na 
biele vína získané z modrého hrozna. 
Je zhodný s procesom výroby vín určených na 
vegetariánsky a vegánsky trh. 
 
ZLOŽENIE 
Aktívny bentonit, PVPP, rastlinná bielkovina z 
hrášku, silikagél 
 
DÁVKOVANIE  

• Mušty: 50 až 100 g/hL 

• Biele, červené a ružové vína: 20 až 60 g/hL 
 
Na zníženie silných oxidačných pomerov a na 
prevenciu vzniku ružovo sfarbených zlúčenín 
(pinking): 100 až 150 g/hL. Maximálne zákonom 
povolené dávkovanie v EÚ: 320 g/hL. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Rozpusťte dávku CATALASI Vega v studenej vode v 
pomere 1 : 15. Odporúčame roztok riadne zamiešať 
na podporu dokonalého rozpustenia všetkých 
zložiek. Pomaly pridávajte produkt do pracúvaného 
vína cez dávkovače alebo dávkovacie čerpadlá. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SKLADOVANIE 
Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo 
dosahu slnečného žiarenia. 
 
BALENIE  
10 kg vrece 
 

KÓD 5388 

BALENIE S 10 
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