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POLYGEL W 
Čírenie a stabilizácia v na báze PVPP 
 
POLYGEL W je zložený s veľmi čistého PolyVinyl-
PolyPyrrolidonu (PVPP) a oxidu kremičitého 
(Sililcagel), ktorý zvyšuje adsorbčné vlastnosti PVPP.  
 
VÝHODY POUŽITIA POLYGEL-u W: 
▪ umožňuje dosiahnuť vynikajúce hodnoty 

priezračnosti, 
▪ je účinný aj pri nízkych teplotách, pri 

vymrazovaní vína účinne chráni pred 
nadmerným rozpustením kyslíku a následnej 
oxidácii, 

▪ pretože obsahuje silikagel, umožňuje počas 
filtračného cyklu lepšie rozdeliť produkt po 
celom filtrovanom povrchu, čo ešte zvyšuje 
účinok PVPP, zlepšuje farbu, vôňu, arómu 
a chuť, 

▪ z vín odstraňuje iba žlto zafarbené substancie 
(zeleno zafarbené látky zostávajú). Táto výhoda 
je zrejmá najmä vo vzťahu k uhliu, ktoré 
eliminuje všetky odtiene, 

▪ znižuje sa obsah kyslíka vo víne, rozpusteného 
vo fľašiach po naplnení. Preto môžeme znížiť 
dávky antioxidačných činidiel, 

▪ nezanecháva zvyšky. 
 

PVPP predstavuje    veľmi    stabilnú    komplexnú     
zlúčeninu s polyfenolmi obsiahnutými v muštoch a  
vínach. Ich účinok sa prejavuje absorpciou 
jednoduchých polyfenolov (katechínov 20 – 40%,        
proathokyantokyanídínov 30 -60 %). 
 
ZLOŽENIE 
Veľmi čistý granulometricky kontrolovaný PVPP, 
silikagel 
 
DÁVKOVANIE 
10-50 g/hl 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Vytvorte suspenziu z POLYGELu a vody 20-30 minút 
pre použitím. 
 
POLYGEL W sa môže použiť: 
Pri čírení muštov  
Počas vymrazovanie vína 
Počas čírenia vína 
 
Pri filtráciách: 
Do dávkovača kremelínového filtra 
Ošetrenie kalov  pred filtráciou 
Pri naplavovaní vákuových filtrov 
 
SKLADOVANIE 
Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo 
dosahu slnečného žiarenia. 
 
BALENIE 
0,5 kg vrecko v 5 kg kartóne  
15 kg vrece 
 

 KÓD  839  784 

 BALENIE  P 0,5 ST5  S 15 
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