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FIŞĂ TEHNICĂ 

STAB K
®
 

COMPOZIŢIE 
Formulare lichidă de 15% manoproteine extrase din Saccharomyces cerevisiæ. 

DOMENIU DE UTILIZARE
Stabilizarea tartrică a vinurilor destinate învechirii albe, roze şi roşii. 

DOZA ŞI MOD DE UTILIZARE RECOMANDAT 
Doza uzuală recomandată: 5-20cL/hL. 

Realizaţi încercări prealabile pe fiecare vin pentru a determina doza pentru tratament. 

Utilizaţi pe vinurilor pregătite de îmbuteliere (după cleire, tiraj, asamblaj, stabilizare proteică a 
culorii, filtrare). 

Incorporaţi direct în vinul de tratat, cu minim 24 ore înainte de îmbuteliere şi efectuaţi o bună 
omogenizare. 

Niciun alt tratament nu se va face ulterior, cu excepţia ajustărilor de stabilizare (SO2, acid 
ascorbic, gumă arabică) odată cu punerea în sticlă. 

SPECIFICAŢII FIZICO CHIMICE 

aspect soluţie maronie manoproteine 15 % 

rezidu uscat > 10 % SO2 1,5 g/L 

Specificaţiile următoare se referă la produsul uscat 
cenuşă < 8 % azot total 5-75 g/Kg 

metale grele (în Pb) < 30 ppm germeni mezofili aerobi < 10
4
 /g

plumb < 5 ppm coliforme < 10 UFC/g 

mercur < 0,15 ppm Staphylococcus aureus /g absent 
arsenic < 1 ppm bacterii lactice < 10

4
 UFC/g

cadmiu < 0,5 ppm Escherichia coli /25g absent 
polizaharide (echival. manoză) > 600 g/Kg mucegaiuri < 50 UFC/g 

% manoză > 70 % des PS Salmonelles /25g absent 

DEPOZITARE 
În ambalajul original ermetic închis, în loc răcoros (5-22°C), uscat şi inodor.
Respectaţi data maximă de utilizare (DLUO) înscrisă pe ambalaj. Utilizaţi rapid după deschidere. 

AMBALARE
Bidoane de 5L sau 20L. 

CONFORM CU CODEX ŒNOLOGIQUE – 

PENTRU UZ ENOLOGIC LA ELABORAREA DE PRODUSE DESTINATE
CONSUMULUI UMAN DIRECT 

NP-29.07.13 

in România prin GAMA SERV srl, 0214505280; 0720113311; 0723621099 
e-mail: office@gama-serv.ro; www.gama-serv.ro 




