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NEW-CEL® 
Stabilizátor precipitácie vínanu  
 
New-cel je organický polymér rozpustný vo vode, ktorý 
bol vyvinutý na dlhodobú stabilizáciu kyseliny vínnej vo 
víne. Precipitácia vínanov predstavuje jeden z 
najdôležitejších problémov v enológii. Ošetrenie je často 
nákladné a v niektorých prípadoch tiež neisté. Bežné 
technológie majú často vplyv na farbu a ostatné 
senzorické vlastnosti. Použitie nízkych dávok prípravku 
New-cel umožňuje ochrániť aciditu a získať perfektnú, 
dlhodobú stabilitu vína.  
 
MECHANIZMUS ÚČINKU  
New-cel integruje s vytvárajúcimi sa kryštálmi vínanu 
draselného a zabraňuje ich narastaniu. Kyselina vínna a 
draselné katióny vo víne reagujú a prirodzene vytvárajú 
kryštalické jadrá - sedemstranné kryštalické 
mikroštruktúry, ktoré sa progresívne zväčšujú. Dlhé 
polymérové reťazce Newcel sú vynikajúce koloidné 
protektory, ktoré dokážu obaliť kryštálovú mriežku vínanu 
ochranným filmom, deformujú ju a zabraňujú rastu 
kryštálu.  
New-cel významne spomaľuje precipitáciu a pohyb už 
vytvorených kryštálov. Správa sa ako Newtonovská 
kvapalina, ktorej rýchlosť deformácie nie je úmerná 
napätiu. Oproti tomu víno je typicky Newtonovská 
kvapalina, ktorej viskozita závisí od teploty a vlastného 
chemického zloženia. Pri nízkych teplotách, keď sa 
kryštály stávajú nerozpustnými, pseudoplastická 
reologická povaha prípravku New-cel inhibuje ich 
agregáciu.  
 
VLASTNOSTI PREPARÁTU  
Kvôli zlepšeniu rozpustnosti koloidných protektorov a 
zabezpečeniu ich vysokej efektivity je New-cel rozpustený 
v roztoku sterilnej deionizovanej vody pomocou 
vhodných emulgačných zariadení s nízkymi otáčkami. 
New-cel je zložený z vysoko čistej karboxymetylcelulózy 
špeciálne testovanej na enologické použitie. Štúdie 
vedené pomocou AEB Group vykazujú, že tie najlepšie 
výsledky stability vína sa dosiahnu použitím celulózových 
derivátov so substitučným stupňom okolo 1 (vzťah medzi  
počtom karboxylových skupín a glukózových jednotiek). 
Jeho polymerizačný stupeň (priemerný počet 
glykozidických skupín v molekule) je ideálny na 
spomalenie procesu kryštalizácie.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZLOŽENIE  
Roztok karboxymetylcelulózy stabilizovaný v sterilnej 
deionizovanej vode prídavkom kyseliny citrónovej, 
hydrogénsiričitanu draselného  a kyseliny askorbovej 100 
g/hl  New-cel prináša približne 2 mg/L SO2. 
 
DÁVKOVANIE  
100 g/hL prípravku New-cel normálne stačí na 
zabezpečenie stability vínanu. Testom tepelnej stability sa 
uistite sa, že dávka je dostatočná a víno po ošetrení ostáva 
stabilné aj pri nízkej teplote. Maximálna legislatívne 
povolená dávka prípravku New-cel je 250 g/hL. 
Použitie karboxymetylcelulózy je povolené pre víno a pre 
všetky kategórie šumivých vín, a to v maximálnej dávke 10 
g/hL suchej hmotnosti (EC Reg. 606/2009).  
 
SPÔSOB POUŽITIA  
Roztok priamo rozpustite do vína počas prečerpávania.  
Pred ošetrením musia byť vína stabilizované čo sa týka 
proteínov a nesmú obsahovať žiaden zákal. 
 
SKLADOVANIE 
Na suchom a chladnom mieste bez priameho slnečného 
svitu. 
 
BALENIE  
25 kg kanister 
5 kg kanister v 20 kg balení 
 

KÓD 3101 3103 

BALENIE C 25 C5 ST20 
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