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Aceste produse 100% naturale şi fără alergeni sunt destinate cleirii vinurilor roşii şi albe de mare 
calitate. Asociază pereţi celulari de drojdii cu enzime de limpezire purificate, eliberând şi apoi 
eliminând prin sedimentare substanţele constitutive ale problemelor şi elementele indezirabile din vin. 
Calităţile intrinseci ale vinului se vor îmbunătăţi. Vinul va fi judecat mai net, limpede, mai suplu şi 
armonios. Excesul taninos al vinurilor roşii este înlăturat şi se va constata o mai bună stabilitate a 
culorii. Natur’fine şi Natur’fine prestige îşi au rădăcinile în observaţiile noastre asupra cleirii pe 
sediment, redefinind şi ameliorând conceptul cleirii.

Preparat specific din pereţi celulari de drojdii şi enzime pectolitice purificate

INTERES OENOLOGIC

> Aplicare: 
  Cleirea vinurilor

> Utilizare pe vin roşu:
Am măsurat filtrabilitatea vinurilor şi starea lor coloidală cu CFLA (Criteriile de Filtrare Lamothe Abiet) şi aspectul vizual al 
vinului prin turbiditate. Vinurile martor au avut CFLA prost (>20) şi o turbiditate insuficientă (>3NTU). 

Tratarea cu Natur’Fine au readus CFLA mult mai jos de 20 şi turbiditatea mai jos de 3. Natur’Fine şi Natur’Fine Prestige 
au ameliorat aspectul vizual şi filtrabilitatea vinurilor şi înlăturat filtrările traumatizante cu produsele obişnuite.

Soluţii pentru vinificaţie

ELIMINAREA PARTICOLELOR NEDORITE
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Médoc 2007 
Natur'Fine 20g/hL

Pomerol 2007 
Natur'Fine Prestige 15g/hL 
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Martor Albumină 3cL/hL    Natur'Fine

Médoc 2007 
Natur'Fine 20g/hL

Pomerol 2007 
Natur'Fine Prestige 10g/hL 

Martor Albumină 5cL/hL Natur'Fine Prestige 30g/hL
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> Stabilizarea culorii: 
Natur’Fine Prestige şi Natur’Fine permit obţinerea unei 
bune stabilităţi a materiilor colorante. (Test al stabilităţii 
materiilor colorante: Obiectiv ∆NTU < 10)

> Ameliorarea stabilităţii microbiologice: 

> Degustarea: 
  Degustătorii sunt unanimi, Natur’Fine şi Natur’Fine Prestige ameliorează semnificativ calităţile organoleptice ale vinurilor 
aducând fineţe aromatică şi rotunjime. 

> Utilizare pe vin alb: 
  Natur’Fine Prestige este un produs de tratament pentru vinurile albe de mare calitate. Utilizat între 5-10 g/hL, el permite 
eliminarea substanţelor nedorite în vin şi aduce rotunjime în gură.

DOZA DE UTILIZARE
> 5-40 g/hL. Doza maximă legală în Europa: 40 g/hL. Testele de cleire sunt indispensabile. Doza se va stabili la sfatul 
consultantului enolog sau în urma încercărilor de laborator.

MOD DE UTILIZARE
> Dizolvaţi Natur’Fine în de 5-10 ori greutatea sa de apă. După incorporare, omogenizaţi prin recirculare pentru cisterne 
sau prin agitare pentru baricuri. Aşteptaţi 4 săptămâni şi efectuaţi un pritoc.

AMBALARE
> Pungă de 1 Kg, carton de 10 Kg.

DEPOZITARE
> Păstraţi în ambalajul original închis ermetic, într-un loc răcoros şi uscat.
Utilizaţi rapid după deschidere.

Soluţii pentru vinificaţie

Pinot Noir 2007  Populaţia Brettanomyces  Médoc 2007 Populatia Brettanomyces 

 Martor 2.10E3 UFC/mL  Vin după pritoc -  Albumină 1 UFC/10 mL 

Albuş de ou 5.10E1 UFC/mL  Vin după pritoc - Natur’Fine 1 UFC/10 mL 

Natur'Fine Prestige 1 UFC/10 mL Sediment - Albumină 2.1.10E3 UFC/mL  

Sediment - Natur’Fine 1,7.10E3 UFC/mL 

  Se observă o reducere semnificativă a populaţiilor de microorganisme prin cleire.
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STABILITATEA MATERIILOR COLORANTE
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Merlot 2008 
Natur'Fine 30g/hL

Syrah 2007 
Natur'Fine Prestige 30g/hL 
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Martor Albumină 4cL/hL Natur'Fine Prestige 30g/hL
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