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NNAATTUUGGOOMM  IINNSSTTAANNTT  
Arabská guma 
 
 
Složení  
Prášková forma arabské gumy Acacia Senegal.  

 
Popis  

NATUGOM INSTANT je mikro-granulovaná čistá 
arabská guma (levotočivá). 

NATUGOM INSTANT díky své kvalitě a čistotě 
se přidává do vína i před poslední filtrací. 

NATUGOM INSTANT neobsahuje SO2 nebo jiné 
konzervační látky. 

NATUGOM INSTANT je ochranný koloid, který 
byl speciálně vyvinut pro stabilizaci barvy v čer-
veném a růžovém víně. 

NATUGOM INSTANT pomáhá snižovat srážení 
vinných solí. 

NATUGOM INSTANT podporuje proteinovou 
stabilitu v kombinaci s CMC nebo kyselinou me-
tavinnou v bílém i růžovém víně. 

NATUGOM INSTANT eliminuje pocit trpkosti 
z tříslovin a optimalizuje jejich strukturu. 

Glykoproteiny obsažené v NATUGOM INSTANT 
zlepšují senzorické vlastnosti vín, což je měkkost 
a kulatost. 

NATUGOM INSTANT stabilizuje barvící pigmen-
ty červených i bílých vín. 

Produkt je vyroben v souladu se standardy OIV 
technické normy, jak jsou uvedeny v Codex 
Œnologique International. 

Při použití dodržujte platné normy v oboru. 
 

Návod na použití  
Pro aplikaci použijte dávkovací zařízení nebo 
přípravek rozmíchejte minimálně  

v 10-20násobném množství vína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dávkování  
10-30 g/hl ochrana srážecích precipitátů  
50-100 g/hl vyhlazení textury a jemnosti 
Pro stanovení optimální dávky doporučujeme 
laboratorní testy. 

 
Balení 
1 kg sáčky 
 
Skladování  
Skladujte na chladném, tmavém a suchém mís-
tě. Pro další použití otevřený produkt důkladně 
uzavřete. 
Chraňte před slunečním zářením. Při dodržení 
skladovacích podmínek si produkt udrží maxi-
mální aktivitu v průběhu 18 měsíců.  

Pozor na nežádoucí aroma. 

 
Právní p ředpisy 
Na základě Zákona č. 350/2011 Sb., o chemic-
kých látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon) není tento 
přípravek klasifikován jako nebezpečný.  

Podrobnější informace jsou k dispozici na vyžá-
dání, případně na stránkách www.harapes.cz. 
 
Ostatní  

Veškeré informace jsou poskytovány v dobré 
víře na základě našich poznatků a tímto neručí-
me za nesprávné použití produktu. 
 

 

 
Přeloženo volně z originálu společnosti Oenobiotech 
originál na vyžádání. Datum revize 3.4.2018. 
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