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SSPPRRIINNGGCCEELLLL  
Detoxifika ční činidlo, podpora fermentace 
 
 
Složení  
Buněčné stěny kvasinek. 
 
Vlastnosti    
SPRINGCELL adsorbuje toxické látky a inhibito-
ry kvašení (mastné kyseliny, rezidua postřiků 
a ochratoxin A). 
Některé operace provedeny pro aktivaci kvašení 
mohou negativně působit na růst kvasinek 
a jejich fermentační kinetiku, a to jak na začátku, 
tak i na konci fermentace.  

SPRINGCELL je nepostradatelný u vysoce 
čistých mošt ů. 
SPRINGCELL díky svým detoxikačním vlastnos-
tem (vyrobený z buněčných stěn) dlouhodobě 
působí na životaschopnost kvasinek.  
SPRINGCELL je vysoce efektivní při zpomalující 
a zastavené fermentaci. 

SPRINGCELL je velice důležitým pomocníkem 
vinaře při produkci moderních bílých a růžových 
aromatických vín. V tomto případě je velice důle-
žité dodržet správný technologický postup. 

SRINGCELL je jediný aktivátor umožňující do-
sáhnout celkovou spotřebu cukru v moštu při 
pomalém kvašení, aniž by podporoval tvorbu 
těkavých kyselin. 

SPINGCELL je tém ěř 100% nerozpustné čini-
dlo a má podp ůrný ú činek u čist ě odkalených 
mošt ů zvýšením jejich zakalení bez rizika 
organoleptických chyb, které mohou být zp ů-
sobeny kaly . 

SPRINGCELL se používá jako prevence kdy je 
důležitá koncentrace redukujících cukrů, mošt je 
hodně odkalený, pro odstranění mastných kyse-
lin, redukci senzorických chyb a jako dobrý star-
tovací prostředek.  
 
SPRINGCELL obsahuje 94 % sušiny. 

• proteiny 12-18 %, 
• celkový obsah polysacharidů 55-59 %, 
• lipidy 18-22 %, 
• steroly 3 %, 
• minerální látky 3-5 %. 

 

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 rehydratační nádoby za 
stálého míchání. 

Pro více detailů k nutriční výživě a optimalizaci 
použití kontaktujte náš technologický servis. 

 
Dávkování  
30-40 g/hl mošty, vína 
 
Balení 
500 g 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 a vlhkost. 

 
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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