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ENARTIS PRO FT
Kvasinkové polysacharidy

Složení:

Přípravek pro ošetření moštu zvýrazňující thiolové aroma. Adsorbent, nerozpustný kopolymer vinylimidazolu a vinylpy-
rrolidonu (PVI/PVP), těla kvasinek s vysokým obsahem rozpustných manoproteinů a peptidů obsahující thiolové skupi-
ny s antioxidačními vlastnostmi.

Vlastnosti:

Amorfní prášek bílé-krémové barvy. ENARTIS PRO FT je přípravek pro ošetření bílých a růžových moštů, vytvořený 
pro posílení a ochranu thiolů. Má vysokou schopnost odstraňovat kovy z moštu, které jsou odpovědné za oxidaci, čímž 
zvýrazňuje thiolové aroma. Složky ENARTIS PRO FT mají synergický efekt a díky tomu podpoří intenzitu a stabilitu vín.

Chrání thiolové prekurzory hroznů od oxidace Stabilizuje a chrání thioly produkované během alkoholové fermentace 
před degradací. Zvyšuje koncentraci a dlouhodobou stabilitu thiolových sloučenin.

ENARTIS PRO FT odstraňuje účinně kovy, odstraňuje oxidované a oxidovatelné polyfenoly, zajišťuje vysokou koncentraci 
antioxidačních peptidů s thiolovými skupinami, které zesilují produkci thiolového aroma. Napomáhá alkoholické a ma-
lolaktické fermentaci. Uchovává barvu mladého vína díky jeho antioxidačním vlastnostem.

Aroma: zvyšuje aroma tropického ovoce díky obsahu peptidů obsahujících thiolové skupiny působící jako aromatické 
prekurzory. Zvyšuje dlouhodobou stabilitu a perzistenci ovocného aroma díky interakci mezi manoproteiny a aromatic-
kými sloučeninami vína. Zvyšuje aromatickou čistotu díky adsorbci reduktivního aroma pomocí těl kvasinek

Chuť: zlepšuje pocit jemnosti a objemu díky vysokému obsahu manoproteinů a polysacharidů, snižuje hořkost. Ochrana 
aromatických sloučenin vína díky antioxidační aktivitě peptidů obsahujících thiolovou skupinu

Aplikace:

Výroba bílých a růžových vín se zvýšenou aromatickou intenzitou a stabilitou, vína s vysokou koncentrací thiolových 
sloučenin, vína odolnější k oxidaci barviva a aroma. Určeno ke zvýšení objemu a plnosti bílých a růžových vín.

Dávkování: 

• kvašení bílých a růžových vín: 50 – 70 g/hl, maximální povolená dávka v rámci EU: 70 g/hl.

PVI/PVP  jsou účinné při minimálních koncentracích. Vyšší koncentrace mohou být použity u moštů bohatších na kovy.

Návod k použití:

Příprava: ENARTIS PRO FT „FREE THIOL“ se rehydratuje v poměru 1 díl preparátu a 20 dílů vody nejméně 1 hodinu 
před aplikací. Důkladně se promíchá, aby se zabránilo vzniku shluků.

Aplikace: Přípravek se přidává do moštu během usazování. Produkt je suspenze a aktivuje se ve víně kontaktem nejméně 
po dobu 1 hodiny. Pro lepší účinek je potřeba ponechat preparát působit déle. Produkt musí být z moštu odstraněn filtrací 
do max. 2 dnů a to dle Regulation (EU) N. 1751/2015.

Skladování: uzavřené balení skladujte na chladném, suchém, dobře větratelném místě. Otevřené balení pečlivě znovu 
uzavřete a skladujte, jak je uvedeno výše. Rychle spotřebujte.

Produkt schválen pro výrobu vína, v souladu s: Regulation (EU) N. 1576/2015. TTB 27 CFR 24.250 – povoleno k odstranění 
iontů těžkých kovů a sulfidů z vína, použité množství nesmí překročit 80 g/hl PVI-PVP. Codex Enologique International.


