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ARABINOL® BIO L 
Koloidný stabilizátor na báze 
certifikovanej ľavotočivej organickej 
arabskej gumy 
 
ARABINOL BIO L je okamžite rozpustná, rafinovaná 
a mikrogranulovaná arabská guma, vyrobená v 
súlade s organickými predpismi. Rozmery molekúl 
ARABINOL BIO L, väčšie ako 3 000 Kd, uľahčujú 
stabilizačný účinok arabskej gumy vo vínach a 
interagujú s chuťovými  vnemami. 
 
 • Zvyšuje mäkkosť vín: ARABINOL BIO L je prírodný 
polysacharid používaný na zvýšenie mäkkosti a 
zamatovej chuti vína. Neobsahuje SO2 ani iné 
konzervačné prísady, ktoré by zvyšovali tvrdosť vín 
a ovplyvňovali farbu červených vín.  
• Ľahko sa rozpúšťa. Produkt je vo forme 
slonovinových mikrogranúl a musí sa pred pridaním 
rozpustiť vo vode alebo vo víne. najlepšie niekoľko 
dní pred poslednou filtráciou.  
• Vykonáva stabilizačný účinok: ARABINOL BIO L 
pôsobí ochranne proti farbivu červených vín a 
udržuje ho stabilne v priebehu času. Zabraňuje 
tvorbe koloidov medi, železa a bielkovín. Zlepšuje  
stabilitu vín. 
• Zvyšuje účinnosť kyseliny metavínnej. Keď sa do 
vína pridá kyselina metavínná, posilní sa jej účinok, 
uľahčí sa a predlžuje jeho trvanie, pretože obaľuje 
kryštály vínanu a udržuje ich oddelené. 
  
ZLOŽENIE 
Purifikovaná a mikrogranulovaná arabská guma 
extrahovaná z Acacia Senegal. Ľavotočivá. 
 
DÁVKOVANIE 
Na zvýšenie mäkkosti a stálosti vín: od 10 do 30g/hl. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NÁVOD NA POUŽITIE 
ARABINOL BIO L sa musí pomaly rozpustiť vo vode 
alebo vo víne; roztok by mal byť mierne miešaný pre 
lepšiu rozpustnosť. Po pridaní ARABINOL BIO L sa 
nemusí vykonať žiadne čírenie. Pretože ide o 
organický produkt, musí sa roztok použiť ihneď po 
jeho príprave. 
 
SKLADOVANIE 
Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo 
dosahu priameho slnečného žiarenia a tepla.  
 
BALENIE 
1kg vrecká v 4kg kartóne. 
20kg vrecia. 
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