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pH – STAB 2.0 
Silná katexová živica vo forme 
gélových guličiek 
 
pH-Stab 2.0 umožňuje vo víne/mušte znižovať 
draselné a vápenaté soli a stabilizuje vína z pohľadu 
precipitácie vínanov. Pokles katiónov prispieva k 
poklesu hodnoty pH ošetrovaného vína. Pôsobenie 
ionexových živíc zakladá svoje fungovanie na 
modifikácii fyzikálno-chemických vlastností vína 
pomocou jednoduchého kontaktu. 
pH-Stab 2.0 má podobu mikro guľôčok s priemerom 
medzi 600 – 50 μm.  
 
pH-Stab 2.0 sa získava počas polymerizačného 
procesu styrénu a DVB pri vysokých teplotách, so 
špecifickým percentom pre enologické použitie; 
proces dodáva guľôčkam vysokú fyzikálno-chemickú 
stabilitu a fyzikálna štruktúra vo forme gélu 
neumožňuje adsorpciu organických látok;  
pH-Stab 2.0 je schopný reverzibilnej výmeny 
katiónov, akými sú K+ a Ca2+ za ióny H+. 
 
pH-Stab 2.0 zadržiava stechiometrické množstvo 
soli. Aby mohol byť znova použitý, musí sa po každej 
aplikácii regenerovať. Regenerácia je vedená 
pomocou ACID+, sanitačného aktivátora na báze 
kyseliny sírovej, ktorý vracia živicu späť do kyslej 
podoby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po piatich použitiach katexu pH-Stab 2.0 sa 
odporúča alkalické opláchnutie prípravkom ALCA- 
(čistiaci prostriedok na báze NaOH aktivovaný 
špecifickými fosfátmi) za účelom eliminácie 
vrstvenia organických látok, ktoré sa môžu usadiť na 
povrchu guľôčok. 
 
ZLOŽENIE 
Silné katexové živice vo forme gélu určené špeciálne 
pre vína. 
 
BALENIE 
20,5kg vrecia (25l).  
 

KÓD 5256 

BALENIE S20,5 

 
SPÔSOBY POUŽITIA 
Na ošetrenie muštu/vína  pomocou pH-Stab 2.0 je 
potrebné zariadenie Stabymatic - pozrite AEB stroje 
a zariadenia.  Podrobné informácie v návode 
každého modelu Stabymatic. Pred prvým použitím 
Vás profesionálne zaškolíme.   
 
DÔLEŽITÉ 
1g prípravku pH-Stab 2.0 vymení 1,4 meq H+ iónov. 
 

Chemická štruktúra silnej katexovej živice 
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