
Clarificarea musturilor şi vinurilor
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Enovin Clar este un preparat enzimatic pectolitic care  hidrolizează într-un 
mod selectiv legăturile între substanţele pectice, ce se găsesc între pulpa 
medie şi peretele celulelor pieliţei, reducând vâscozitatea mustului şi 
facilitând limpezirea şi deburbarea musturilor albe şi roze.

Permite presarea burbelor şi a produselor obţinute în urma limpezirii şi 
decantării.

Caracteristici

Combină activitaţile pectolitice: pectinliaza, poligalacturonaza şi 
pectinesteraza, fiind lipsit de acţiune cinamil esterazică.

Activitate enzimatică

Limpezire statică. Adiţionarea lui Enovin Clar accelerează limpezirea 
mustului datorită reducerii rapide a turbidităţii sale.

Are efect la temperaturi joase şi obţine o bună presare a fracţiunii solide.

Musturile limpezite facilitează manifestarea potenţialului aromatic tipic 
soiului.
Limpezire dinamică: întrebuinţarea lui Enovin Clar obţine o rapidă 
diminuare a vâscozităţii mustului permiţând randamente superioare la 
filtrele cu vid şi centrifuge, care pot creste cu 50%. 

Folosit la flotaţie, reduce folosirea cleitorilor.

Facilitează limpezirea şi filtrarea vinurilor de presă.

Tratament preventiv al musturilor provenite din struguri atinsi de 
mucegai. Aplicat împreună cu Enovin Glucan (are o acţiune crescută de ß-
glucanaza) îmbunătăţeşte precipitarea coloizilor şi evită apariţia 
problemelor  ulterioare de limpezire şi filtrare. 

Aplicaţii

Enovin Clar este lipsit  de  activitate  cinamil esterazică (FCE).
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Activitate [Ul/g]

Masură a activităţii enzimatice efective în vinificaţie: 
substrat : PG acid poligalacturonic, PE şi PL : pectină de 
metoxil înalt,(pH: 3,5, Tª: 30ºC.)

UI: Unităţi Internaţionale.
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Precizie enzimatică
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Proprietăţi fizico-chimice şi microbiologice
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4< 5·10

Arseniu [ppm]

Plumb [ppm]

Metale grele [ppm]

Micotoxine

Microorganisme viabile [UFC/g]

A se conserva in mediu racoros si uscat, lipsit de mirosuri.
Odata deschis, a se mentine la 4ºC. 

Eventuale expuneri prelungite la temperaturi mai mari de 35ºC 
si/sau cu umiditate reduc eficiente sa.

Conservare

Enovin Clar  se obţine începând de la culturi specifice de 
mucegai Aspergillus niger nemodificat genetic (NON GMO), în 
medii naturale. Enzimele sunt extrase cu apă, purificate, 
concentrate şi standartizate.

Producţie

Granulat culoare crem.

Aspect fizic

Recipiente de 100 gr si de 10 Kg.

Ambalaj

Produs ce corespunde Codex-ului Oenologic Internaţional şi  
Regulamentului EC 606/2009.
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Dozaj

Deburbare  > 1 g/hl

Centrifugare / Filtrarea > 2 g/hl

Flotaţie   > 2 g/hl

Pentru limpezirea musturilor de presă doza trebuie să fie 
mărită.

ATENŢIE: Doza de întrebuinţare trebuie să fie optimizată în 
dependenţă de temperatură, de timpul de acţiune şi varietatea 
tipului de strugure.

1.- A se dilua in prealabil doza adecvata de Enovin CLAR in de 
zece ori cantitatea sa in apa.

2.-Adaugarea cantitatii corespunzatoare  mustului spre tratare, 
la inceputul umplerii cisternei asigurand omogenizarea sa 
totala. 

Adaugarea preparatului cu pompa dozificatoare asigura 
distribuirea uniforma a produsului.

Dacă omogenizarea este realizată corect, depectinizarea se 
produce în 3-4 ore. (>15°C)

Precauţii în timpul lucrului.

După tratarea cu Enovin Clar  trebuie să se aştepte până la o 
totală depectinizare, înainte de a realiza o decantare cu 
bentonită (o testare cu alcool).

SO  – ul,  la dozele normale folosite, nu interferează cu 2

activitatea enzimei, totuşi nu trebuie să se introducă 
împreună cu preparatul enzimatic.

A se utiliza produsul în următoarele trei ore de la prepararea 
sa.

Mod de întrebuinţare
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