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CLAROUGE 
Komplexné číridlo na báze 
vaječného albumínu na 
zjemňovanie červených  vín 
 
CLAROUGE je prípravok na komplexné čírenie 
prevažne vaječným albumínom, presnejšie 
vyjadrené, prípravok na čírenie červených vín a na 
súčasné zvýraznenie ich senzorických vlastností s 
dôrazom na ich zjemnenie. Upravovanie vín 
pomocou CLAROUGE je vhodné vtedy, ak chceme 
predávať v predstihu mladé a nedozreté vína, 
taktiež vína, ktoré boli príliš dlho macerované, vína 
s vysokým obsahom trieslovín. Ak chceme urýchliť 
dozrievanie vín, ktoré bežne vyžadujú dlhšiu dobu 
dozrievania.  
 
STABILIZUJE A ČÍRI ČERVENÉ VÍNA  
CLAROUGE okrem účinného čírenia umožňuje 
jednou úpravou aj dokonalú stabilizáciu farebných 
substancií červených vín. Spája sa s polyfenolovými 
a antokyanovými substanciami vína a selektívne 
eliminuje nestabilné frakcie v koloidnom stave, 
alebo tie, ktoré sú už oxidované a ktoré majú snahu 
následne sa vyzrážať. 
 
ZLOŽENIE  
Vaječný albumín, aktívny bentonit, granulovitá a 
pórovitá forma oxidu kremičitého, želatína 
živočíšneho pôvodu 
 
DÁVKOVANIE  
5 -50 g/hl, podľa požadovaného stupňa vyčírenia a 
zníženia obsahu trieslovín.  
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Rozpustite dávku CLAROUGE v pomere 1:10. 
Odporúča sa nemiešať roztok príliš energicky, aby sa 
zabránilo zvýšenej tvorbe peny, pretože táto 
zostáva na povrchu aj po pridaní do vína a preto 
neovplyvňuje vyzrážanie. Do vína, ktoré chceme 
upravovať, pomaly pridáme roztok s prípadným  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

použitím dávkovačov, alebo použitím dávkovacích 
čerpadiel.  
 
SKLADOVANIE 
Na suchom a chladnom mieste bez priameho 
slnečného svitu. 
 
BALENIE 
10 kg vrece 
 

KÓD 712 

BALENIE S 10 
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