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MAJORBENTON B 
Bentonit vo forme farmaceutického 
prášku 
 
MAJORBENTON B je práškový bentonit s približne 90 % 
obsahom montmorilonitu. Spĺňa kritériá na čistotu 
vyžadovanú pre farmaceutické výrobky, vyznačuje sa 
jednotnou svetlou farbou a neprítomnosťou 
nerozpustných častíc.  
 
MAJORBENTON B umožňuje získať dokonalé vyčírenie. V 
spojení s proteínovými číridlami vyvoláva rýchle 
vločkovanie.  
 
MAJORBENTON B vykazuje veľkú adsorpčnú schopnosť 
spôsobenú veľkým napučaním vo vode (10 - 15 x). Táto 
veľká adsorpčná plocha vysvetľuje jeho deproteinizačné 
schopnosti.  
 
POUŽITIE PRI VÍNACH  
▪ koloidná stabilizácia: MAJORBENTON B pôsobí ako 

elektro negatívny koloid, adsorbujúci kladne nabité 
častice v suspenzii a zvlášť proteínové koloidné 
substancie, ktoré sú hlavnými faktormi nestability vín,  

▪ stabilizácia medi: adsorbovaním proteínov nutných 
na vločkovanie koloidnej medi, poskytuje vínu účinnú 
ochranu proti riziku meďnatého zákalu, 

▪ stabilizácia farbív: fixáciou trieslovino-koloidných 
látok, nerozpustných pri nízkej teplote, predchádza 
zákalom farbív, 

▪ veľmi dobre pôsobí aj pri aplikácii spolu s číriacimi 
produktmi, ako CATALASI Plus, VEGA Gel alebo 
QUICKGEl a pod. 

  
POUŽITIE PRI MUŠTOCH  
MAJORBENTON B poskytuje pri ošetrovaní muštov 
mnoho výhod. Umožňuje získať najmä:  
▪ menšiu záťaž okysličením, vzhľadom na adsorpciu 

veľkých množstiev polyfenoloxydáz, prítomných v 
každom hrozne (najmä však v hrozne napadnutého 
plesňou). Jeho použitie pri vinifikácii umožňuje teda 
obmedziť dávky SO2,  

▪ dobrá prevencia proteínových zákalov, 
▪ pravidelnejšie kvasenie (adsorpcia určitých 

fungicídnych produktov, prítomných ešte v hrozne),  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

▪ jemnejšie, elegantnejšie vína, vzhľadom na adsorpciu 
určitých zemitých príchutí, ktoré sa môžu rozvinúť v 
priebehu kvasenia, 

▪ veľmi dobrá čírosť na konci fermentácie.  
 
POUŽITIE PRI OVOCNÝCH ŠŤAVÁCH  
Vlastnosti MAJORBENTONU B sa využívajú pri výrobe 
ovocných štiav, na získanie čírosti. MAJORBENTON B sa 
bežne používa po odstránení pektínov pomocou enzýmov 
ENDOZYM.  
 
Môže sa kombinovať pri čírení s kremičitou soľou 
SPINDASOL 30 a želatínou GELSOL.  
 
ZLOŽENIE  
Aktívny bentonit  (Kaolin) 
 
DÁVKOVANIE  
Medzi 50-100 g/hl 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
MAJORBENTON B rozpustite v studenej vode v pomere 
1:10 do vzniku krémového gélu.   
 
SKLADOVANIE 
Na suchom a chladnom mieste bez priameho slnečného 
svitu. 
 
BALENIE  
25 kg vrece 
 

KÓD 610 

BALENIE S 25 
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