
 

1/2 

Îmbunătăţiţi calitatea vinului vostru cu
Vinozym® Ultra FCE 

Noua formulare enzimatică lichidă pentru macerarea şi limpezirea vinurilor 
albe şi roze.

Avantaje 
Macerare/Presare directă 

 Creşterea randamentului presării directe şi o macerare peliculară mai scurtă
 Mai bună rotaţie a presei
 Reducerea timpului de limpezire
 Mai mult suc ravac disponibil imediat
 Cu până la 80% mai mult suc obţinut prin stocare în cuvă tampon

Limpezire 
 Tasarea rapidă a burbelor după presare/macerare tampon (cu până la 10% mai puţin faţă de referinţă)
 Nivelul dorit de turbiditate (NTU) este atins cu adiţie mică/fără altă enzimă suplimentară
 N.B: pentru flotaţie noi recomandăm utilizarea Vinoclear Classic

Calitatea musturilor şi vinurilor 
 Fără impact negativ asupra profilului aromatic: fără formare de fenoli volatili (mult mai redus

decât nivelul de percepţie/respingere)
 Mai puţini tanini după presare sau macerarea peliculară
 Calitatea mustului neschimbată (K,pH,DO 280)

Caracteristicile produsului 
Vinozym® Ultra FCE este o formulare de mai multe pectinaze purificate şi stabilizate sub formă lichidă. 
Calitatea FCE: fără Cinnamoyl Estérase pentru păstrarea aromei vinurilor. Control efectuat pe fiecare 
lot sau nivel indicat pe etichetă. Formulă cu pectinaze mult mai rezistente la variaţiile de pH şi de 
temperatură, mult mai flexibile în utilizare funcţie de maturitatea şi sortimentul strugurilor. Produsul 
este activ de la 5°C la 60°C într-un pH cuprins între 2,0 şi > 5,0. 
Formularea conţine diverse activităţi enzimatice ce permit utilizarea în macerare/presare cât şi în 
clarificarea musturilor.  

Utilizare: 
Vinozym® Ultra FCE se utilizează direct pe struguri încă de la recepţie fie direct în presă, fie în cuva 
tampon de macerare înainte de presare. Se poate utiliza şi la limpezirea musturilor, fie în completarea 
dozei după presare, fie ca doză forte în decantarea la rece. Concentraţii de SO2 de până la 500ppm 
sunt fără efect asupra eficacităţii Vinozym® Ultra FCE. 

Vin 

Fişă de aplicaţie 
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Dozaj şi recomandări: 
Etapa Doza (ml/hl) Utilizare 

Presare directă 2–3 ml/100kg în cuva de recepţie/la umplerea presei 

Macerare peliculară 2–4 ml/100kg în cuva de recepţie sau în zdrobitor

Limpezirea musturilor 1–2 ml/hl după presă/în vasul de limpezire

Exemplu de utilizare a Vinozym® Ultra FCE
Rezultate obţinute pe Sauvignon Blanc, presare directă, Chile 2013 

Utilizare şi depozitare 
În soluţie diluată (dacă e posibil 10% în apă) se va doza direct în cuva de recepţie sau în presă prin 
utilizarea unei pompe dozatoare pentru asigurarea unei bune repartiţii a enzimei. Vinozym® Ultra 
FCE a fost formulată pentru o stabilitate optimă atunci când este depozitată la temperatura de 
0-10°C în ambalajul nedeschis. Data limită de utilizare este indicată pe ambalaj. 

Securitate şi manipulare 
Recomandările de securitate, de manipulare şi de depozitare sunt indicate în fişa tehnică (PDS) şi în 
fişa de securitate (MSDS). 
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Novozymes Switzerland AG 
Neumattweg 16 
4243 Dittingen 
Switzerland 

www.novozymes.com 
foodandbeverages@novozymes.com 

Novozymes este numărul unu mondial în bioinovaţie. Împreună cu clienţii 
noştri care activează într-o largă paletă de industrii, noi creăm soluţii bio 
pentru industria viitorului, sprijinim dezvoltarea clienţilor noştri şi ajutăm 
utilizarea mai raţională a resurselor planetei.

N
ov

oz
ym

es
 S

w
itz

er
la

nd
 A

G
 · 

Lu
na

 N
o.

20
14

-0
90

22
-0

1 

Este posibil ca legislaţia, dispoziţiile şi/sau dreptul de folosire să îngrădească într-o formă sau alta clienţii de a importa, de a utiliza, de a trata şi/sau de a revinde 
produsele descrise în acest document. În lipsa unui acord scris
între client şi Novozymes, prezentul document nu are niciun caracter legal, nu constituie nicio garanţie, de orice natură, şi pot fi modificate fără avertisment prealabil.

in România prin GAMA SERV srl, 0214505270; 0720113311; 0723621099
e-mail: office@gama-serv.ro; www.gama-serv.ro 
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