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PROTAN Q SC® 
Proanthocyanidínový tanín z 
Kebrača s nízkou intenzitou farby 
 
TECHNICKÝ POPIS 
Pridanie tanínov v počiatočných štádiách vinifikácie 
je prvým krokom, ktorý vám umožní získať dlhšie 
trvácne vína s vyváženou tanínovou štruktúrou, kde 
sa zachovávajú a zlepšujú polyfenolické a 
aromatické vlastnosti. Pri spracovaní hrozna sa 
bobule narušia a uvoľňujú farbu a tanín  zo šupky 
hrozna. Na stabilizáciu muštu sú potrebné 
exogénne taníny buď v kondenzovanej alebo 
hydrolyzovanej forme, aby sa zabránilo 
degradačnému pôsobeniu kyslíka. Okrem 
produktov v sortimente Fermotan, počas fázy 
fermentácie ponúka AEB Protan Q SC. Ide o tanín z 
Kebrača s nízkou intenzitou farby získaným 
unikátnym procesom odfarbenia červených 
odtieňov typických pre tento druh rastliny. Aj keď je 
extrahovaný z dreva, má rovnaké chemické   
vlastnosti ako kondenzovaný tanín. Je 
charakteristické, že bude priamo viazaný na   
antokyány a taníny v procese polymerizácie a ak 
bude pridaný počas odzrnenia hrozna, bude 
blokovať aktivitu kyslíka. Tento kebračo tanín s 
jedinečnými vlastnosťami v tomto druhu sa dá 
použiť aj na biele vína, kde najlepšie vyjadruje jeho 
pôsobenie dokonca aj pri stredne vysokých dávkach 
bez toho, aby sa ohrozila farba bieleho vína. Skúšky 
vykonané na indexoch filtrovateľnosti vín 
ošetrených týmto tanínom ukázali lepšie účinky o 
50% v porovnaní s tradičnými tanínmi. Protan Q SC 
sa môže pridávať v kombinácii s elagickými tanínmi 
rady Ellagitan, alebo chipsami rady  Boisélevage. 
 
ZLOŽENIE A TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
Tanín Kebračo získaný vhodnou extrakciou so 
zachovaním antioxidačných vlastností. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analýza z 2g/L vodného roztoku: 
IPT: 24 
Intenzita farby: 0,45 
Proanthocynidíny ppm: 215 
 
DÁVKOVANIE  
10 – 50 g/hL 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Rozpustite dávnu v mušte alebo víne a dokonale 
rozmiešajte v celom objeme . 
 
SKLADOVANIE 
Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo 
dosahu slnečného žiarenia 
 
BALENIE  
1 kg vrecká v 15 kg krabici 
5 kg vrece 
 

 

 
 
 

KÓD  5216 5217 

BALENIE P1 ST15 S5 
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