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NOXITAN Liquid 
Antioxidačný a antibakteriálny 
prípravok určený na aplikáciu do 
muštov a vín 
 
NOXITAN je kombinácia disiričitanu draselného a 
elagických tanínov s vysokým antiseptickým a 
antioxidačným účinkom. Predchádza vytváraniu 
voľných radikálov, blokuje reťazenie oxidačných 
reakcií a zaručuje absolútnu bezpečnosť vo všetkých 
fázach výroby vína, pri prečerpávaní aj počas  
stabilizácie, filtrácie a plnenia do fliaš. Výsledky 
výskumu už dlho poukazujú, že súčinnosť SO2 a 
tanínov veľmi rýchlo blokuje viazanie kyslíka 
prítomného v mušte a vo víne a umožňujú 
vykonávať kompletnú a účinnú kontrolu oxidačnej 
evolúcie.  
Noxitan napomáha reakciám medzi antokyánmi a 
flavónmi, ktoré sú nevyhnutné na stabilizáciu farby 
a predstavujú významnú podporu pri dosahovaní 
finálnej kvality produktu. Experimentálne pokusy s 
týmto produktom preukázali, že taníny prítomné v 
prípravku Noxitan reagujú s kyslíkom, pri porovnaní 
s oxidom siričitým, rýchlejšie a chránia farbu, 
primárne vône a aromatické prekurzory vín. Tento 
preparát, vďaka svojej špecifickej a vyváženej 
receptúre, zvyšuje obsah voľného a molekulárneho 
oxidu siričitého, zabezpečuje lepšiu ochranu s 
nižšími aplikačnými dávkami SO2. Pri bielom hrozne 
Noxitan obmedzuje rast nevhodných kvasiniek a 
baktérií vo fázach predchádzajúcich alkoholovému 
kvasnému procesu, pri modrých odrodách viniča 
chráni antokyány pred oxidáciou a vytváraním 
nevhodných nestabilných farebných zložiek. 
Noxitan sa môže používať v klasickej práškovej 
forme alebo v praktickom kvapalnom vodnom 
roztoku pod názvom NOXITAN Liquid. 
 
ZLOŽENIE 
Disiričitan draselný, elagický tanín, voda. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DÁVKOVANIE 
10 ml / hl dodáva 9,5 mg / l SO2. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Pridajte priamo do muštu alebo vína. 
 
SKLADOVANIE 
Skladujte na chladnom a suchom mieste mimo 
dosahu priamych zdrojov tepla alebo svetla.  
 
BALENIE 
25kg bandaska 
1000kg IBC nádrž 
 

KÓD 1367 1366 

BALENIE C25 BIG 1000 
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