
 

 

 

 

VIAZYM EXTRACT 
 

Концентриран пектолитичен ензимен препарат за екстрахиране на клетъчното съдържимо 
от червено грозде 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

VIAZYM EXTRACT е концентриран на пектинази ензимен препарат получен от Aspergillus niger, 
допълнен с целулазни активности, за да позволява разграждането на клетъчните стени на 
гроздето и да екстрахира максимално багрилната материя, танини и аромати. 
 

Липсата на цинамоил естеразна активност във VIAZYM EXTRACT елиминира образуването 
на летливи феноли. VIAZYM EXTRACT се предлага в течна и прахообразна форма. 
 

ЕНОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 

 

• Екстракция на предшествениците на ароматите от бяло грозде за изява на 
ароматите и обема във вкуса при винификация на бяло грозде  

• Екстракция и стабилизиране на багрилната материя на червените вина  
 

• Екстракция на танини, които ще стабилизират цвета, внасяне на структура и изява на 
ароматите на вината 

• Улесняване на пресоването, по-висок рандеман на сок   

• Бързо и ефикасно избистряне в края на алкохолна ферментация  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

• Настойване на бяло грозде : Совиньон блан, Семийон, …   

• Мацерация при винификация на червено грозде   

• Особено полезен при кратка мацерация  
 

ДОЗИРАНЕ 
 

Бяло грозде :  

2 до 4 mL (или g)/100kg според времето за настойване, температурата и pH 

Червено грозде : 
1 до 3 mL (или g)/100kg според времето за мацерация, температурата и pH 
 

Максимално разрешена доза според действащото законодателство : няма. 
 

НАЧИН НА РАБОТА 

 

Разредете или разтворете VIAZYM EXTRACT в около 10L вода или мъст. 
Добавете разтвора в гроздовата каша или при пълненето на 
резервоара. Хомогенизирайте добре.  

Предпазни мерки при употреба : 
 

Продукт за използване в енологията и само от 
професионалисти. Използвайте в съответствие с 
действащото законодателство. 
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СЪСТАВ 
 

Течен : 
Пектинази, целулази, KCl, калиев сорбат. Не съдържа ГМО 
 

Прахообразен :  

Пектинази, целулази, малтодекстрин. Не съдържа ГМО. 
 

Ензимни активности :  

Пектолитични (EC 3.2.1.15) > 22 500 AJDU/mL (g) 

Целулазни (EC 3.2.1.4) > 60 000 mSU/mL (g) 

 

РАЗФАСОВКИ 
 

Флакон от 100 mL, 1 L, 10 L  

Кутия от 100g, 1kg 
 

СЪХРАНЕНИЕ 
 

Течен : 
 

Пълна неотворена опаковка: да се съхранява при температура по-ниска от 8°C, не под 
формата на гел, на тъмно и сухо място без странични миризми. 
 

Отворена опаковка : да се съхранява при температура по-ниска от 8°C, не под формата 
на гел и за бързо използване.  

За предпочитане е да се използва преди датата описана на опаковката. 
 

Прахообразен : 
 

Пълна неотворена опаковка, да се съхранява на тъмно и сухо място, без странични 
миризми. След закупуване, съхранявайте при температура по-ниска от 25°C. При 
съхранение за следващата кампания, складирайте при температура по-ниска от 8°C.  

Отворена опаковка : съхранявайте при температура по-ниска от 8°C, за бързо използване. 

За предпочитане е да се използва преди датата описана на опаковката. 
 

 

Информацията описана по-горе, отговаря на нашите актуални познания. Тя е дадена без ангажимент или гаранция в 
случаите, когато условията на използване са извън наш контрол. Тя не освобождава потребителя от спазването на законовите 
норми и предписанията за безопасност, които са в сила. Този документ е собственост на Софралаб и не може да бъде 
променян без изричното й съгласие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155/2014 – 2/2 


