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SPINDASOL 30  
Kremičitý prípravok určený na 
rýchle čírenie muštov, vín, ovocných 
štiav a sirupov 
 
SPINDASOL 30 je 30 % koloidný vodný roztok oxidu 
kremičitého, ktorý je využiteľný na čírenie muštov, vín, 
ovocných štiav a sirupov, v spojení so špeciálnou 
želatínou. SPINDASOL 30 je zvlášť veľmi dobre použiteľný 
v prípadoch, kde bežné číriace látky vykazujú zlé výsledky.  
 
VYUŽITIE  
SPINDASOL 30 pozostáva z guľovitých čiastočiek s 
priemerom 2 - 30 milimikrónov, na povrchu ktorých sa 
chemicky a fyzikálne viaže voda. SPINDASOL 30 má 
elektro negatívny náboj s vysokou účinnosťou viazať 
proteínové častice, ktoré majú pozitívny elektrický náboj 
súčasne so želatínou. SPINDASOL 30 sa musí vždy použiť v 
spojení s GELSOLom (vysoko koncentrovanou želatínou v 
pomere 1-5 až 1-20). Kombinácia SPINDASOLu 30 a 
GELSOLu zaručuje vysokú flokuláciu a rýchlu sedimentáciu 
čiastočiek spôsobujúcich zákal kvapalín. Pri čírení 
citrusových a ovocných sirupov nie je prídavok GELSOLu 
potrebný. SPINDASOL 30 však v ošetrenom produkte 
dokonale odstráni proteínové čiastočky s vyššou 
molekulovou hmotnosťou a má menší vplyv na čiastočky 
s nižšou molekulovou hmotnosťou. Preto je vhodné 
použiť ho tiež v kombinácii s bentonitom.  
 
OŠETRENIE MUŠTOV  
Výsledky, ktoré môžu byť dosiahnuté aplikáciou 50-100 
ml/hl SPINDASOLu 30 a 5-20ml/hl GELSOLu sú 
nasledovné:  
▪ ošetrené mušty sú číre. Pred čírením je veľmi dobré 

ošetriť mušty ENDOZYMom, aby sa rozštiepili pektíny, 
ktoré sťažujú samotné čírenie, 

▪ po aplikácii SPINDASOLu 30 a GELSOLu mušt za 8-12 
hodín sedimentuje alebo môžeme po 3-5 hodinách 
použiť filtráciu vákuovým filtrom, poprípade 
odstredivku, 

▪ množstvo sedimentu po 8-12 h je pri správnej dávke 
5-20 %, 

▪ odstránením polyfenolov, leukoantokyánov a 
katechínov zabezpečíme lepšiu stabilitu v konečnom 
víne.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

TEPLOTA PRI OŠETRENÍ  
Aktivita SPINDASOLU 30 nie je zvlášť ovplyvniteľná 
teplotou: kombináciou s GELSOLom vždy prebehne 
čírenie pri nízkej i normálnej teplote. Ošetrenie ovocných 
sirupov sa bežne vykonáva pri teplote 50°C. V tomto 
prípade je aktivita SPINDASOLu 30 zvýšená a reakcia je 
rýchlejšia. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Za normálnych okolností sa SPINDASOL 30 pridáva prvý. 
Iba ak mušty alebo vína obsahujú vysoký obsah 
trieslovinových látok môžeme použiť prvý GELSOL a 
následne SPINDASOL 30.  
 
ZLOŽENIE 
Kremičita soľ  
 
DÁVKOVANIE: (v ml/hl )  
 

SPINDASOL 30 GELSOL ČÍRENÝ PRODUKT 

25 1,25 - 2,5       normálne vína 

50 2,50 - 5,0       
mušty, ťažšie čírené 
vína, octy 

50 5,00 – 15       

mušty, vína s vyšším 
obsahom 
polyfenolov, sladké 
a fortifikované vína 

100 5,00 – 20       

ovocné šťavy, 
mušty, sirupy, 
sladké muškáty, 
vína a veľmi ťažko 
číriteľné octy 

150 - 300  citrusové šťavy 

 
SKLADOVANIE 
Na suchom a chladnom mieste bez priameho slnečného 
svitu  nad  7 °C. 
 
BALENIE 
Bandaska 25 kg  
 

KÓD 1623 

BALENIE C 25 
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