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PPRROOWWIINN  CCLLAARR    
Komplexní čiřící prost ředek  
 
 
Složení  
Kombinovaný tekutý prostředek obsahující žela-
tinu, vyzinu a PVPP. 

 

Popis  

PROWIN CLAR selektivně vyčistí mošty bílých 
vín bohatých na polyfenoly. 

PROWIN CLAR zlepšuje senzorický vjem vína. 

PROWIN CLAR je produkt doporu čený pro 
vyčišt ění bílých a r ůžových vín z hrozn ů na-
padených Botrytis. 
PROWIN CLAR je vhodný pro strojově sbírané 
hrozny. 

PROWIN CLAR je účinný při procesu flotace. 
Z praxe doporu čujeme pro čistotu moštu 
použití v kombinaci s NATUZYM WM. 
 
Prostředek kombinuje vlastnosti: 

PVPP odstranění sloučenin, které mohou oxido-
vat, snižuje hořkost. 

Kombinace želatiny a vyziny zlepšuje čistotu 
moštu a odstraňuje zelené tóny.  

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  
Aplikujte do moštu a do mladého vína nebo při 
potřebě čiření vín. 

 

Produkt je připravený pro přímou aplikaci. Před 
použitím důkladně homogenizujte v dodaném 
obalu. Případný sediment není na závadu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Dávkování 
100-200 ml/hl mošty 
50-100 ml/hl flotace 
50-100 ml/hl mladá vína 
 
Doporučujeme provedení laboratorního pokusu 
pro stanovení optimální dávky. 
 
Balení 
20 l barely 

 
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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