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CCXX  MMAANNNNOO  BBLLAANNCC  
Buněčné stěny kvasinek, mannoproteiny 
 
 
Složení  
Buněčné stěny kvasinek bohaté na mannopro-
teiny a glutation 2,5 %. 
 
Vlastnosti  

CX MANNO BLANC je získáván z kmene kvasi-
nek Saccharomyces cerevisiae schopného pro-
dukovat významné množství glutationu, amino-
kyselin, minerálních solí a vitaminů. 

CX MANNO BLANC absorbuje selektivním způ-
sobem látky, které prošli do fermentačního pro-
cesu a můžou způsobit smyslové a senzorické 
chyby vín. 

CX MANNO BLANC působí proti některým zbyt-
kům pesticidů se stimulačním účinkem blasto-
mycetické flóry. 

CX MANNO BLANC se používá k výrob ě čers-
tvých a ovocných bílých a r ůžových vín, kde 
je pot řeba zachování aromatické integrity 
díky antioxida čnímu ú činku p řirozen ě obsa-
ženého v glutathionu. 
CX MANNO BLANC zlepšuje charakteristiky 
odrůd, snižuje oxidativní jevy a zlepšuje organo-
leptické vlastnosti vín. 

CX MANNO BLANC zvyšuje tělo a strukturu 
samotného vína.  

CX MANNO BLANC se také používá pro zjem-
nění a harmonizaci vín. 

CX MANNO BLANC může být používán jako 
fermentační regulátor vzhledem k vysoké pří-
tomnosti vitamínů, aminokyselin a minerálních 
solí, které zaručují bezproblémovou fermentaci. 

 

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

Při použití dodržujte platné normy v oboru. 
 
Použití 
Rozpusťte potřebné množství přípravku 
v 10násobném množství vody a následně celé 
množství přidejte do vína za stálého míchání. 

 

 

 

 

 

Důkladně zamíchejte v ošetřovaném produktu.  

Produkt je snadno rozpustný ve studené vodě.  

Neskladujte rozpuštěný výrobek.  

Doporu čení: pravideln ě 2x týdn ě míchejte pro 
výsledný efekt po dobu 30 dn ů. 
 
Dávkování 
20-50 g/hl mošty, bílá vína 

 
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 24 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. 
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