
 

ИЗБИСТРЯНЕ - СТАБИЛИЗИРАНЕ 

Date 19/04/02  

P.V.P.P.  
 
Съответства на международния енологичен кодекс.  

Максимално допустими дози :  
•     80 гр/хл  

    Приложения във винарството :  
 

Неразтворимия поливинилполипиролидон   е 
полимер получен чрез полимеризация на N-винил-2-
пиролидон   обикновено наричан P.V.P.P.  
 

Прибавен в мъст или във вино,  P.V.P.P. позволява 
да се отстранят някои фенолни субстанции отговорни за 
покафеняване или органолептични дефекти в някои вина. 
 

P.V.P.P.    е неразтворим.    Той фиксира 
субстанциите отговорни за покафеняването, а също и 
някои молекули, които придават горчивина на мъстта и 
виното.  
 
 P.V.P.P. се препоръчва :  
 
Превантивно третиране :    на бели вина, за които е 
вероятно да бъдат съхранявани дълго и при трудни 
условия. 
 
Третиране с цел корекция :  на окислени вина или вина с 
подчертана горчивина.  

 

Mis 

  Употреба :  
 

Необходимо е  P.V.P.P. да набъбне във вода в 
количество равно на 10 пъти неговото тегло, най малко 
един час преди влагането му. 
 

Прибавете   P.V.P.P.   по начин, който осигурява 
възможно най-добра хомогенизация в съда с подлежащите 
на третиране мъст или вино.  
 

Поддържайте продукта в суспензия с мъстта или 
виното в продължение най-малко на 30 минути. 

1) Употреба по време на бистрене :  
 

Употребата на  P.V.P.P.  може да бъде последвана от 
бистрене с ИНОКОЛ или КРИСТАЛИН. 

При все това е възможно неговото естествено утаява-
не. 

2)   Употреба по време на филтруване :  
 

Възможно е отстраняването на  P.V.P.P.  чрез 
филтруване. 
 

Може да се предвиди и използването на   P.V.P.P.   
чрез наслояване  като се завиши дозата с 20 до 40%, 
отчитайки намаленото време за контакт. 
 (внимавайте да не надвишите максимално допустимите 
дози).  

Дози :  

•    Обичайни дози : от 20 до 70 гр/хл 

Опаковка и съхранение :  

- 
 
- 

В торби от1 кг, 5 кг  
 
Съдове от 22,7 kg  

Съхранявайте в проветриво, сухо помещение, в отсъствие на 
странични миризми при температура по-ниска от 25°C.  

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre  
leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée.  
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