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WINEGLASS 

Vizina 
 
Využitie viziny ako číridla má dlhú históriu. Existujú 
doklady o tom, že sa využíval pri čírení piva už v roku 
1800. Vizina pochádza z Ruska a získavala sa z 
plávacích mechúrov niektorých rýb, v minulosti 
najmä z jesetera.  
AEB Group v súčasnosti vyvinul systém produkcie s 
novou koncepciou, ktorá spolu so správnym 
výberom surovín, pochádzajúcich najmä z regiónov 
severnej Európy, umožňuje získať konečný produkt 
s exkluzívnymi vlastnosťami. WINEGLASS prichádza 
vo forme veľmi jemných vločiek ihneď rozpustných 
vo vode a vytvára perfektne bezfarebný roztok. 
Produkt nemá žiaden významný zápach, iba miernu 
želatínovú vôňu.  
Využitie preparátu WINEGLASS je spolu s 
bentonitom (BENTOGRAN alebo MAJORBENTON) 
alebo kremičitým gélom (SPINDASOL) ideálne na 
čírenie bielych vín. Dosahuje sa rýchla sedimentácia, 
pri ktorej sa eliminuje ľahký zákal a prebytočný 
obsah tanínov (napr. aj príliš silná bariková chuť, 
ap.).  
Využitie preparátu WINEGLASS pri červených vínach 
má veľký význam, pretože pôsobí dobre pri 
odstraňovaní nevyzretých trávových a 
adstringentných tanínov, chuťovo veľmi 
agresívnych aj pri vysokej koncentrácii.  
 
ZLOŽENIE  
Vizina  stabilizovaná s  kyselinou citrónovou 
 
DÁVKOVANIE  
Biele vína a ružové vína od 1 do 4 g/hl  
Červené vína od 2 do 8 g/hl  
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Rozpustite vo vode na 2% roztok. Po 2 -3  hodinách 
pridajte do vína jemným prečerpávaním  bez 
vytvorenia peny. Pri teplote nad 30 °C má roztok 
tendenciu oddeľovať sa.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SKLADOVANIE 
Na suchom a chladnom mieste bez priameho 
slnečného svitu. 
 
BALENIE  
0,5 kg vrecká v 1 kg kartóne 
 

 KÓD  2828 

 BALENIE  P 0,5 ST1 
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