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  Polymix Natur’ este o formulă specifică, lipsită de cazeină, pentru tratamentul preventiv sau curativ al 
oxidării musturilor şi vinurilor. Polymix Natur’ ameliorează culoarea şi degustarea vinurilor albe şi 
roze. Utilizat pe vin roşu, Polymix Natur’ înlătură gustul herbaceu şi astringent, aduce rotunjime. 

Asociere de PVPP, bentonită calcică şi de pereţi de drojdii.

INTERES OENOLOGIC
>Ameliorează culoarea şi degustarea vinurilor.
>Tratament preventiv sau curativ al oxidării şi al îngălbenirii vinurilor.
> Produs specific, fără alergeni, destinat tratamentului musturilor din recolte alterate, musturi de presă sau 
vinurilor oxidate.

> Alb şi Roze: Agent de limpezire

- Polymix Natur’ permite limpezirea musturilor şi vinurilor.
- Volumul sedimentului generat de cleirea cu Polymix 
Natur’ este mai redus. 
- Ca efect, Polymix natur’ permite tasatea sedimentului. 

Soluţii pentru producerea vinului

Limpezirea unui vin alb: 
tratament 30g/hL şi 50g/hL 

referinţă martor  = 100%

Polymix

Polymix Natur'

PVPP + Bentonite calcique 
+ Gélatine 

PVPP + Bentonite calcique
 + Gomme arabique  
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> Alb şi Roze: Tratamentul caracterului oxidativ
- Tratamentul caracterului oxidativ al vinurilor albe şi roze prin acţiune asupra compuşilor fenolici.

- Exemplu tratamentului unui must roze în fermentaţie:
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DOZA DE UTILIZARE
> Tratament preventiv: 15-30 g/hL.

> Tratament curativ a vinurilor oxidate, a vinurilor de presă şi a vinurilor roşii: până la 100 g/hL.
- Doza maximă legala în Europa: 160 g/hL. 
- Doza va fi stabilită de enolog sau în urma încercărilor.

MOD DE UTILIZARE
> Dizolvaţi Polymix Natur’ în de 10 ori greutatea sa de apă, agitându-se continu pentru obţinerea unei soluţii omogenă. 
Aşteptaţi 2-3 ore înainte de a incorpora soluţia, puţin câte puţin, în must sau în vin, asigurând o repartiţie omogenă. 
> Pentru utilizarea lui Polymix Natur’ în fermentaţia alcolică, mustul trebuie cleit după deburbarea enzimatică şi tras 
pentru separarea fazelor şi apoi efectuată FA.

AMBALARE
> Pungă de 1kg în carton de 10kg sau pungă de 5kg în carton de 10kg.

DEPOZITARE
> Păstraţi la răcoare, în ambalajul original închis. Utilizaţi rapid după deschidere.
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> Traitement des vins rouges :
- Polymix Natur’ peut être utilisé sur les vins de presse ou sur des vins rouges presentant des caractères végétaux, de l’astringence 

ou de l’amertume.

> Poziţionarea Polymix Natur’ în timpul fermentaţiei alcoolice
Opinia utilizatorilor demonstrează că Polymix natur’ în FA aduce numeroase avantaje:
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Eficacitate mai bună a Polymix Natur’ tras după 
FA asupra producţiei de arome

Eficacitate mai bună a Polymix Natur’ 
tras după FA asupra culorii

Încercare pe Sauvignon 2011
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Soluţii pentru producerea vinului

Încercare pe Sauvignon 2011
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