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VVIITTAACCEELL  
Pomocný prost ředek pro filtraci mošt ů a vín 
 
 

Složení 

Filtrační pomocné přípravky VITACEL jsou vy-
robeny z velmi čisté celulózy, jsou dodávány 
o různé granulaci a splňují nejvyšší požadavky 
ve vinařství. 

Celulóza je v přírodě nejdůležitější obnovitelná 
surovina.  

Celulóza je přírodní organický materiál zcela 
schopný rozkladu. Touto svou vlastností je tedy 
šetrná k životnímu prostředí. 

 

Vlastnosti  

• Nižší specifická spot řeba (až 70 % méně 
ve srovnání s tradiční fosilní křemelinou). 
• Vyšší pr ůtočnost a tím delší filtra ční cyk-
ly. 
• Menší odpad  díky nižší spotřebě. 
• Žádné k řemičité a krystalické komponen-
ty . Celulóza není toxická, a proto  nejsou poža-
dovány žádné speciální pomůcky osobní ochra-
ny při manipulaci a skladování.  
 
• Celulóza je schopná biologického rozkla-
du  
Použité filtrační koláče mohou být přidány do 
kompostu / hnojiva nebo i do veřejného odpado-
vého systému. 

 

• Stabilní formování filtračního koláče: Vlák-
na odolávají tlakovým vlnám a překážkám, 
ochraňují filtrační zařízení před proražením a 
mechanickým únikům / vytečení. 
 
• Měkký, nedrsný  materiál, zařízení se mno-
hem méně opotřebují a tím pádem komponenty 
filtrační technologie vydrží déle (pumpy, ventily, 
filtrační zařízení apod.). 
 
• Žádná sedimentace : díky nižší hustotě se 
vlákna snadněji udržují v suspensi a jsou méně 
náchylná k potopení. 
 
• Lisovací pomocné přípravky: vyšší výnos, 
kratší cyklus lisování a lepší kvalita moštu  
(nižší obsah proteinu)! 

 

 
 
 

Porovnání 
Celulóza vs. Fosilní k řemelina 
Křemelina: 

• Vysoká specifická váha 
• Hustý a kompaktní filtra ční kolá č a tím 
pádem má za následek i vyšší spot řebu filtrač-
ního materiálu. 
 
Celulóza: 

• Nízká specifická váha 
• Otev řený a pórovitý filtra ční kolá č 
• Má za následek nižší spot řebu  (až o 70 % 
méně než křemelina). 

 

Aplikace 
Filtrace kal ů:  

VITACEL  L 30 pro aplikaci v kalolisu. 

Dávkování: 1 kg VITACEL  L 30 / 100 lt. (jako 
alternativa k 1,5 kg perlitu nebo 2,5 kg 
křemeliny). 

Pro vyšší průtočnost použijte VITACEL  L 60 
nebo pro vyšší čirost použijte VITACEL  L 20. 

Použijte ARBOCEL  BER 40 pro vakuové 
bubnové rotační filtry. 

Filtrace vína: 

První a druhá filtrace s VITACEL  L 20. 
Dávkování: přibližně 1/3 dřívější spotřeby 
křemeliny. 

Pro vyšší průtočnost: VITACEL  L 30, pro vyšší 
čirost: VITACEL  L 10. 

ARBOCEL  BER 40 (a/nebo VITACEL  L 90) 
jako přídavek křemeliny, perlitu nebo samostatně 
VITACEL  pro vyšší průtočnost. 

Dávkování:  1-2 kg ARBOCEL  BER 40 na 10 
kg křemeliny, perlitu a/nebo 10 kg VITACEL  L 
20 (L 10, L 30) nebo VITACEL  L 90 (a/nebo 
ARBOCEL  BER 40) jako pomocná vrstva pro 
první naplavení a stabilizaci filtrační vrstvy, která 
slouží jako prevence před průnikem kalových 
částic. 
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Pro zvýšení výlisnosti: 
Doporučeno pro problematické šťávy, pro zvýše-
ní výtěžnosti a vyšší kvalitu moštu. 

Dávkování: 0,75 -1 kg VITACEL  L 500 / 100 lit. 

Dlouhá vlákna VITACEL  L 500 jsou přínosem 
pro lisování problematických šťáv a moštů. 

• Vyšší výnos, kratší čas lisování (přidání 1 % 
celulózy pro 20 % navíc). 

• Čistější filtrace, vyšší kvalita moštu díky síti 
vláken celulózy (přidání 1 % celulózy sníží o 
30 % množství proteinu v moštu). 

 

Přehled produkt ů 

VITACEL  L 20 (L 10 nebo L 30) pro filtraci vína. 

VITACEL  L 30 (L 20 nebo L 60) pro filtraci kalů 
a filtraci kalolisem. 

ARBOCEL  BER 40 pro filtraci kalů a filtraci 
vakuovým bubnovým rotačním filtrem.  

VITACEL  L 90 jako aditivum pro křemelinu a 
čistý Vitacel  L 20 (L 10, L 30) stupně. 

VITACEL  L 500 hrubá vlákna jako pomocný 
přípravek pro lisování moštů a šťáv. 

 

Granulomertie 

VITACEL L 10 ultra jemný 
VITACEL L 20 extra jemný 
VITACEL L 30 jemný 
VITACEL L 60 střední 
VITACEL L 90 hrubý 
VITACEL L 500 extra hrubý 
Dávkování: 200-300 g VITACEL  L 90 / m2 fil-
trační plochy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Balení  
Baleno ve vícevrstvých pytlích 10-20 kg s PE 
vložkou. 

 

Skladování  
Přípravek skladujte na suchém místě při teplotě 
do 20 °C. Minimální trvanlivost 5 let. 

 

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.biopro.cz. 

 

Ostatní 
Veškeré informace jsou poskytovány v dobré 
víře a jsou pouze obecné povahy.  

Společnost neručí za nesprávné použití produktu 
bez písemného prohlášení. Všeobecné pokyny 
nemají žádnou právní závaznost ani záruku. 
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