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MICROCEL® AF  
Aktívne adsorpčné číridlo pre mušty 
a vína  
 
MICROCEL AF je číridlo vyrobené z čistého PVPP 
(polyvinylpolypyrolidon), bentonitu a aktivovanej 
celulózy s vysokou adsorpčnou schopnosťou. AEB 
spojila do jedného preparátu pozitívne vlastnosti 
týchto aktívnych látok, ktoré ak sa použijú v 
muštoch a vo vínach, zvýrazňujú typické odrodové 
znaky vína.  
 
Vďaka aktivite PVPP MICROCEL AF adsorbuje 
katechíny, zabraňuje oxidácii produktu a eliminuje 
tak žlté alebo oranžové farebné tóny, ktoré sú pri 
bielych a ružových vínach hodnotené negatívne.  
 
MICROCEL AF reguluje fermentačný proces, 
poskytuje kvasinkám podporu v podobe aktivovanej 
celulózy, čím adsorbuje priemerne dlhé mastné 
kyseliny a zabezpečuje správny priebeh alkoholovej 
fermentácie.  
 
Elektronegatívny komponent preparátu MICROCEL 
AF viaže termolabilné proteíny čím stabilizuje víno 
proti bielkovinovým zákalom.  
Pri refermentácii a sekundárnej fermentácii v 
tankoch MICROCEL AF zabezpečuje celkovú 
premenu sacharidov na alkohol a zabraňuje 
produkcii nežiadúcich zápachov.  
Jeho špeciálne zloženie a výrobný proces v súlade s 
nariadením EC 2000/13/CE a jeho následné 
integrovanie a modifikácia ho robí vhodným na 
použitie v muštoch alebo vo vínach bez použitia 
označenia „obsahuje potenciálne alergény”.  
 
ZLOŽENIE  
PVPP (polyvinylpolypyrolidon),  farmaceuticky 
aktivovaný bentonit, aktivovaná celulóza s vysokou 
adsorpčnou schopnosťou 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DÁVKOVANIE  
25 – 100 g/hl  
 
NÁVOD NA POUŽITIE  
Rozpustite dávku v 10 – 15 dieloch studenej vody a 
pridajte do masy.  
 
BALENIE 
10kg vrecia 
25g vrecia 
 

KÓD 2824 2823 

BALENIE S10 S25 
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