
Acceleraţi limpezirea musturilor dificile cu pH scăzut şi 
bogate în pectine cu ajutorul lui Novoclair Speed, o 
soluţie enzimatică de limpezire de mare performanţă. 
Novoclair Speed reduce totodată costurile energetice şi 
de manipulare cât şi volumul burbei, garantând în 
acelaşi timp o aromă proaspătă şi fructată.

Avantaje

 • O limpezire rapidă

Cu Novoclair Speed, obţineţi o limpezire rapidă a musturilor 

cu turbiditate mare şi bogate în pectine, ameliorând cu 60%

randamentul echipamentului vostru de limpezire fără a 

dăuna aromei fructate a vinului.

 • Un vin mai bogat şi mai fructat

Novoclair Speed reduce consumul energetic şi costurile

manipulărilor, datorită unei sedimentări foarte rapide a

particolelor solide şi ameliorează tratamentele mecanice ca

centrifugarea şi filtrarea.

 • Un randament îmbunătăţit, profituri mai mari

Reduce cu aproape 50% volumul burbei, ceea ce măreşte

randamentul sucului, şi deci rezultatele şi profitul dvs.

 • O mai mare stabilitate a aromei

Obţineţi un vin mai proaspăt şi fructat limitând eliberarea de

precursori de fenoli volatili, ceea ce ameliorează stabilitatea

aromelor şi permite evitarea extracţiei de arome vegetale.

Novoclair® Speed
– pentru o limpezire mai rapidă

a musturilor dificile.

VIN



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.
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– pentru o limpezire mai rapidă a musturilor dificile.

Parametrii tehnici

Novoclair Speed trebuie adăugat în timpul umplerii vasului de 

limpezire (doza calculată la volumul total al vasului), şi poate fi 

utilizat înaintea flotaţiei sau centrifugării.

Dozare

Doza recomandată 0,5-1g/hL. Dacă s-a utilizat Vinozym® FCE 

pe struguri (la presare sau la macerarea peliculară), nu se va 

utiliza Novoclair Speed decât pe fracţia de must presat la mai 

mult de 1,0 bar.

Novoclair Speed

Limpezire: must alb pH 3,0 ; 5°C
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Acest grafic arată că Novoclair Speed este o enzimă de limpezire foarte eficace, 
în special pe musturile dificile, bogate în pectine, cu pH scăzut (2,9 - 3,2).
Eficacitatea rapidă a lui Novoclair Speed este la jumătate din timpul de acţionare 
necesar unei pectinaze obişnuite. 

Temperatura

Puteţi utiliza enzima pe must rece, la temperaturi scăzute 

în jur de 1°C.

Timp de contact

Timpul de contact se bazează pe timpul de umplere şi de 

golire a vasului. Novoclair Speed este foarte eficace privind 

depectinizarea. Aglomerarea şi sedimentarea depind de 

echipament şi temperatură.

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.

Pentru mai multe informaţii sau pentru a cunoaşte diferitele noastre birouri, consultaţi site-ul www.novozymes.com 
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