
Avantaje
 • O limpezire rapidă

Cu Ultrazym 100 G, obţineţi o limpezire rapidă a musturilor 

cu turbiditate mare şi bogate în pectine, ameliorând cu 60%

randamentul echipamentului dvs. de limpezire fără a dăuna 

aromei fructate a vinului.

 • O mai mare stabilitate a aromelor

Enzima reţine aromele proaspete şi fructate, ameliorând în

acelaşi timp profilul aromatic al vinului.

 • Mai puţine burbe, mai mult profit

Reduce cu aproape 50% volumul burbelor, ceea ce măreşte

randamentul în suc, şi astfel rezultatele şi profitul dvs.

Ultrazym® 100 G
– pentru o limpezire mai rapidă a

vinurilor roşii de calitate cu
turbiditate puternică.

Acceleraţi limpezirea musturilor dificile, 
bogate în pectine, cu ajutorul Ultrazym 
100 G, pe durata fermentaţiei - o 
metodă enzimatică de limpezire de 
mare performanţă. Ultrazym 100 G 
reduce în acelaşi timp volumul burbei 
garantând totodată o aromă proaspătă 
şi fructată.

vin



©
 N

ovozym
es A

/S · C
ustom

er C
om

m
unications · N

o. 2008-06975-01

– pentru o limpezire mult mai rapidă a vinurilor roşii de calitate, cu turbiditate puternică.

Parametrii tehnici

Adăugaţi Ultrazym 100 G vinurilor roşii 

pentru a facilita limpezirea după tragere.

Dozare

Doza recomandată este de 0,5-1g/hL.

Temperatura

Ultrazym 100 G este eficace între 5-60°C.

Ultrazym 100 G

Durata de limpezire şi volumul burbelor pe un Cabernet în vinificaţie tradiţională.
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Ultrazym 100 G accelerează limpezirea.
Graficul arată că vinul tratat cu Ultrazym 100 G se limpezeşte foarte repede. Vinul este 
limpede în mai puţin de 21 zile, pe cănd vinul netratat necesită mai mult de 60 zile.

Pentru mai multe informaţii sau pentru a cunoaşte diferitele noastre birouri, consultaţi site-ul www.novozymes.com
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Novozymes este numărul unu mondial în 

bioinovaţie. Împreună cu clienţii noştri care 

activează într-o largă paletă de industrii, noi 

creăm soluţii bio pentru industria viitorului, 

sprijinim dezvoltarea clienţilor noştri şi ajutăm  

utilizarea mai raţională a resurselor planetei.

in România prin GAMA SERV srl, 0214505270; 0720113311; 0723621099
e-mail: office@gama-serv.ro; www.gama-serv.ro 

Este posibil ca legislaţia, dispoziţiile şi/sau dreptul de folosire să îngrădească într-o formă sau alta clienţii de a importa, de a utiliza, de a trata şi/sau de a revinde produsele descrise în acest document. În lipsa unui acord scris între client 

şi Novozymes, prezentul document nu are niciun caracter legal, nu constituie nicio garanţie, de orice natură, şi pot fi modificate fără avertisment prealabil.




