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Gumă de celuloză – Carboximetilceluloză (CMC) – E466

   Vinoprotect este o gumă de celuloză destinată stabilizării tartrice a vinurilor liniştite cât 
şi a vinurilor efervescente.

INTERES OENOLOGIC
> Gumele de celuloză, sau CMC, sunt utilizate la producţia de alimente sau băuturi. Unele publicaţii vorbesc despre un  
«înlocuitor al pectinei». Aceşti coloizi sunt produşi plecând de la celuloză, care este un polimer natural al D-glucozei, în 
care leătura dintre unităţile de glucoză este de tip ß, 1:4. Gumele de celuloză constituie o vastă gamă de produse care 
prezintă caractere fizico-chimice variate, puţin aplicate în oenologie. Lamothe-Abiet a selecţionat o gumă de celuloză 
specific eficace, neutră la gust şi uşor de utilizat. 

> Derivată din fibrele vegetale, acest coloid protector se prezintă sub formă de pudră albă, granulară sau fibroasă, uşor 
higriscopică şi inodoră. 

> Acest produs specific pentru vin a fost selecţionat ţinând cont de de două criterii: DS-gradul de substituţie şi DP-gradul 
de polimerizare, parametrii care determină vâscozitatea şi solubilitatea produsului în apă. Vinoprotect este cel mai bun 
compromis între cele două criterii şi capacitatea sa de a stabiliza vinul privind riscurile de precipitare ale bitartratului de 
potasiu la pH-ul şi la temperatura vinului.

> Principiul de acţionare: 
   Vinoprotect permite dispersia uniformă a două sau mai multe componente în vin şi previne nucleaţia sau contactul 
direct între cristalele de tartru de potasiu.

DOZE ŞI PRECAUŢII DE UTILIZARE:
> 14-20 cL/hL (ori 7-10 g/hL) funcţie de instabilitatea vinului.
- Doza maximă legală: 20cL/hL (10g/hL).
Soluţia este stabilizată cu SO2 (vezi fişa tehnică).

> Precauţii generale:
   Utilizaţi Vinoprotect pe vinuri stabilizate proteic.
   Nu utilizaţi pe vinuri stabilizate cu Lysozyme.

> Vinuri albe: Vinoprotect nu perturbă IC (Indicele de colmatare). Utilizaţi pe vinuri lipsite de proteine.

> Vinuri roze şi roşii: Vinoprotect poate provoca o creştere a vâscozităţii în asociere cu taninurile la temperatură scăzută 
şi deci să provoace o prăbuşire a culorii şi probleme de filtrare. Efectuaţi încercări prealabile.
> Vinuri puternic instabile: este de preferat efectuarea prealabilă de teste pentru validarea eficacităţii pe vin şi 
verificarea dozei de utilizare.
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> În general Vinoprotect este un coloid. Interacţiunea dintre coloizi şi alte substanţe (taninuri, proteine etc.) şi calitatea 
vinului poate varia de la un vin la altul. Aceste interacţiuni complexe pot afecta filtrabilitatea şi pot antrena costuri 
suplimentare sau chiar pierderi de produs. Controlul frecvent şi după punerea în operă a tratamentelor adecvate permite, 
în majoritatea cazurilor, utilizarea eficientă a tratamentului. Lamothe-Abiet a dobândit o experienţă inegalată asupra 
filtrabilităţii şi tratamentelor aferente. Lamothe-Abiet a pus la punct CFLA (Criteriul de Filtrare Lamothe-Abiet) singurul 
criteriu practic de măsură a filtrabilităţii vinurilor brute.

MOD DE UTILIZARE
> Vinoprotect se prezintă sub formă lichidă (preparat de 5%) pentru o utilizare mai facilă. 

> Utilizare înainte de filtrarea finală: Adăugaţi Vinoprotect cu 24 de ore înainte de îmbuteliere, pe vinuri cleite şi 
prefiltrate, dacă e nevoie. Diluaţi cu vin şi adăugaţi cu ajutorul unei pompe dozatoare în timpul unei recirculări.

> Utilizarea după filtrarea finală: introduceţi Vinoprotect după ultima filtrare, cu ajutorul unei pompe dozatoare.

> Pentru vinuri efervescente, Vinoprotect este adăugat la tiraj sau la degorjare. 

> Înainte de utilizare cereţi sfatul consilierului oenolog.

AMBALARE
> Bidon de 5 kg şi de 20 kg. 
> Container 1000 kg.

DEPOZITARE
> Păstraţi în ambalajul original închis ermetic. 
> Depozitaţi într-un loc uscat la temperatură cuprinsă între 5-25°C.

RESPONSABILITATE
> Deoarece măsura şi condiţiile de utilizare sunt în afara controlului său, Lamothe Abiet decjină orice responsabilitate 
asupra precipitărilor care pot surveni după tratamentul cu Vinoprotect.
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