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VEGA-GEL 
Rastlinný proteín na čírenie muštov 
a vín 
 
V posledných rokoch bol zaznamenaný nárast 
dopytu po rastlinných proteínoch, ktoré je možné 
kombinovať s elektro negatívnymi koloidmi na 
čírenie muštov a vín, ako sú oxid kremičitý a 
bentonit.  
 
Výskum vedený spoločnosťou AEB Group sa zameral 
na proteíny extrahované zo zemiakov a hrachu, 
ktoré čiastočne reagujú s polyfenolmi.  
 
Synergický účinok týchto dvoch zlúčenín robí tento 
produkt ideálnym na čírenie muštu a vín, ktoré sa 
ťažko čistia a navyše je možné ich aplikovať v 
kombinácii s anorganickými číridlami. Čírenie je 
rýchle, s kompaktným kalom, ktorý priľne na dno 
tanku.   
 
Pri statickom odkaľovaní hroznového muštu 
umožňuje VEGA-GEL nielen dosiahnuť lepšie 
technologické výsledky, ale aj vyšší stupeň čírosti.  
 
POUŽITIE POČAS FLOTÁCIE  
Vďaka svojej reaktivite môže byť VEGA-GEL úspešne 
použitý aj počas flotácie, a to samostatne alebo s 
bentonitom či aktívnym uhlím.  
 
VEGA-GEL má obmedzenú aktivitu voči farebným 
zložkám a môže byť použitý aj pri červených a 
ružových vínach bez straty farebnosti.  
 
DÁVKOVANIE  
10 – 30 g/hl.  
 
SPȎSOB POUŽITIA  
Rozpustite VEGA-GEL vo vode v pomere 1:15 a 
pridajte do muštu alebo vína.  
 
ZLOŽENIE 
Rastlinný proteín zo zemiakov a hrachu.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

BALENIE  
1 kg vrecká v 15 kg kartóne 
20 kg vrece 
 

KÓD 3989 3988 

BALENIE P 1 ST15 S 20 
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