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Erbslöh PVPP 

Polyvinylpolypyrrolidon 
 
 
 

Product výrobku 
Erbslöh PVPP je nerozpustný polyvinylpolypyrrolidon sloužící k odstranění fenolických sloučenin a jejich oxidačních produktů z vína.  

 

• Odstranění přebytečných fenolů 

• Harmonizace chuti 

• Zesvětlení tmavě zbarvených vín 

• Posílení oxidovaných, vyzrálých vín a základních vín pro vína šumivá 
 

Povoleno podle nařízení komise EU č. 934/2019. Uživatel musí zkontrolovat soulad s národními předpisy. Laboratorně testováno 
na čistotu a kvalitu. 

Dávkování 
 

Účel Dávkování 

Standardní preventivní ošetření 15 ‐ 40 g/100 L 

Oxidovaná, zralá vína 30 ‐ 70 g/100 L 

Silně oxidované up to 80 g/100 L 

Maximální povolené množství 80 g/100 L 

 
Pokud je maximální povolená dávka nedostatečná pro silně zoxidovaná vína, doporučujeme úpravu přípravkem Granucol® GE 
nebo snadno rozpustným přípravkem Kal‐Casin. Vzhledem ke komplexní povaze polyfenolových skupin přítomných ve víně lze 
účinek Erbslöh PVPP zvýšit dodatečnou úpravou IsingClair Hausenpaste nebo Gerbinol® CF. To znamená, že kombinace malého 
množství různých látek absorbujících tanin je často úspěšnější při vyvážení polyfenolů. 

 
Lze přidat přímo do šťávy nebo vína. Pro kombinované čiření přidejte Erbslöh PVPP do šťávy nebo vína cca dvě hodiny před 
přidáním dalších ošetřovacích činidel. Filtraci lze provést již po jednom dni. U oxidovaných vín zajistěte dostatek volného SO2.  

 

Skladování 
Chraňte před pachy a vlhkostí. Otevřená balení by měla být znovu těsně uzavřena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERBSLÖH Geisenheim GmbH • Erbslöhstraße 1 • 65366 Geisenheim, Germany 
Tel.: +49 6722 708-0 • Fax: +49 6722 6098 • info@erbsloeh.com • www.erbsloeh.com 

 

Zde uvedená aplikační doporučení popisují zamýšlené použití produktu jako pomocné látky nebo přísady jako součást správné výrobní praxe. Pouze tato aplikace může vést k potravinové bezpečnosti konečného produktu. Vezměte 
prosím na vědomí: Naše technické produktové letáky vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Musí být chápány pouze jako obecné informace o našich produktech. Vzhledem k nelehkosti zacházení s přírodními produkty a 
možnému předchozímu ošetření nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost. Každý uživatel musí zajistit soulad se všemi národními zákony a předpisy pro používání našich produktů. Veškeré údaje jsou proto poskytovány bez jakékoli 
záruky. Veškeré informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Platí naše všeobecné obchodní podmínky, viz www.erbsloeh.com. 
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